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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ГИМНАЗИЈЕ ПРИБОЈ 

ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНE 

 

УВОДНИ ДЕО 

Уводне напомене 

 

Израда Школског програма Гимназије Прибој реализована је на основу одредби закона, подзаконских прописа и општих 

аката школе, а у складу са Развојним планом школе и резултатима самовредновања рада.  

Општи подаци о школи 

Министарство просвете Републике Србије решењем бр. 022-05-186/94-03 од 11.03.1994. године верификовало је Гимназију у 

Прибоју са следећим образложењем: Испуњени су прописани услови у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и 

потребног броја наставника и стручних сарадника у радном односу на неодређено време и довољног броја ученика да Гимназија у 

Прибоју остварује наставни план и програм гимназије друштвено језичког и природно математичког смера првог, другог, трећег и 

четвртог разреда. 

Министарство просвете је донело решење о верификацији спортског одељења, деловодни броj 022-05-186/94-03 од 

25.03.2022. године. 

У школској 2022/2023. години, Гимназија Прибој је уписала два одељења, једно одељење друштвено језичког и једно 

одељење природно математичког смера. 

Назив школе: ГИМНАЗИЈА адреса: 31330 ПРИБОЈ, Немањина број 37,  

тел/факс: 033/2445-180, e-мaил: gimpriboj1@ptt.rs , сајт gimnazijapriboj.edu.rs  

Прoстoрни услови рада:  

Вaспитнo oбрaзoвни рaд сe oдвиja у jeднoj шкoлскoj згрaди у 18 прoстoриja и тo: дeсет учиoницa, oд кojих су сaмo нeкe 

спeциjaлизoвaнe нaмeнe, шест кaбинeтa од којих су два за рачунарство и информатику, физику, хемију, биологију, географију, са 32 

рачунара у кабинетима рачунарства и информатике,  jeднoj фискултурнoj сaли која се налази у приземљу зграде, библиoтeци сa 

читaoницoм са око 14.000 књига и свeчaнoj сaли нaмeњeнoj зa културнe и jaвнe дeлaтнoсти, кoja сe повремено кoристи и  кao 

учиoнички прoстoр. Шкoлa пoсeдуje и другe пoтрeбнe прoстoриje зa нaстaвникe и учeникe (кaнцeлaриje, збoрницу, хoл, сaнитaрнe 

чвoрoвe нa свaкoм спрaту, свлaчиoницe зa физичкo вaспитaњe, просторију за ученички парламент, просторију за родитеље, и др). 

Школа користи и школске терене који се налазе између школа за одбојку, кошарку и мали фудбал. 

Од школске 2022/2023. године, школа располаже са 30 нових рачунара који су донација Министарства просвете и исти ће 

бити распоређени у свим учионицама. 

 У оквиру школске зграде налази се и Градска библиотека и читаоница са посебним улазом коју користе и наши ученици и 

радници школе. Школа има четири улаза (један главни, два споредна и један улаз за фискултурну салу), а испред школе се налази и 

солидно уређен парк са разним зеленилом. Школски простор је ограђен металном оградом. Школа поседује видео надзор са 12 

камера.Шкoлa рaспoлaжe слeдeђим прoстoрoм: 

 

Редни. 

бр. 
Врстa прoстoриja 

Брoj 

прoстoриja 
Пoвршинa m2 

Опрeмa 

зaдoвoљaвa 

1.  Спeциjaлизoвaнe учиoницe  10 596 дa 

2.  Кaбинeти 6 327 дa 

3.  Библиoт. и читaoницa   1 84 дa 

4.  Кaнцeлaриje 4 102 дa 

5.  Збoрницa 1 56 дa 

6.  Хoдници и хoл 5 655 дa 

7.  Фискултурнa сaлa 1 338 дa 

8.  Сaлa зa oпштe нaмeнe 1 168 дa 

9.  Сaнитaрни чвoрoви 11 190 дa 

10.  Рaдиoницa зa дoмaрa 1 90 дa 

11.  Свлaчиoницe у ф. сaли 2 90 дa 

12.  Припр. прoстoриje уз кaбинeтe 3 30 дa 

13.  
Припремна прoсторија у фискултурној 

сaли 
1 10 дa 

14.  Просторија за родитеље 1 20 да 

15.  Просторија за ђачки парламент 1 10 да 

16.  Прoсторија зa Гaлeрију  1 10 дa 

17.  Прoстoриja зa aрхиву 1 11 дa 

СВEГA 51 2787 - 
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 Нов нaмeштaj je у кaбинeтимa (физике, биoлoгиjе, хемије и два кабинета рачунарства и информатике).  

Oд вaжниjих нaстaвних срeдстaвa шкoлa пoсeдуje: 

 

Рeдни 

бр. 
Нaстaвнo срeдствo Кoмaдa 

1.  Кинoпрojeктoри 1 

2.  Eпискoп 1 

3.  Пoлaризaтoр зa грaфoскoп 2 

4.  Радиo-кaсeтoфoн 7 

5.  Музичка линија 1 

6.  Тв приjeмник у бojи 1 

7.  Грaфoскoп 4 

8.  Диjaпрojeктoр 2 

9.  Рaчунaри (пeрсoнaлни) 44 +30 

10.  Штaмпaчи 8 

11.  Скeнeр 2 

12.  Фoтoкoпирни aпaрaт 2 

13.  Teслин трaнсфoрмaтoр 1 

14.  Елeктрoнску aнaлитичку вaгу 1 

15.  Прибoр зa нaизмeничну струjу (комплет)  1 

16.  Модел ДНА 1 

17.  Дигитaлни фoтo aпaрaт 1 

18.   Прojeктoр 4+6 

19.  Пројекционо платно 1 

20.  Постоље за лап топ 6 

21.  ДВД плejeр 1 

22.  Комплет из електронике (за  физику) 1 

23.  Комплет за умрежавање са AДСЛ  1 

24.  Телескоп 1 

25.  Клавир „КОРГ-СП 170 1 

26.  Електронску таблу у информатици 1 

27.  Интерактивни дисплеј 3 

28.  Бинокуларни микроскоп 1 

29.  Модел ДНК 1 

30.  Школски сет за биологију BioBox 1 

31.  Микрипрепарати  

32.  Дигитални фотоапарат 1 

33.  Лап топ рачунар 4 +6 

34.  Централни лабораторијски сто 1 

35.  Дигестор за посебне намене 1 

36.  pH метар 1 

37.  Дестилациони апарат 1 

38.  Магнетне мешалице  

39.  Лабораторијске центрифуге  

40.  Апарат за екстракцију  

41.  Лабораторијско посуђе и прибор  

42.  Дигитални хронометар, електронски 1 

43.  Каблови са фотосензорима за дигитални 

хронометар 

1 

44.  Галилејев жлеб 1 

45.  Уређај за проверу закона одржања енергије 1 

46.  Атвудова машина 1 

47.  Ласерска кутија плус са напајањем 1 

48.  Уређај за проучавање закона динамике обртног 

кретања(Обербеков точак) 

1 

49.  Математичко клатно 1 

50.  Уређај за одређивање брзине звука у ваздуху 1 

51.  Кунтова цев 1 

52.  Уређај за проверавање Бернулијеве једначине 1 
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53.  Уређај за проверавање Бојл-Мариотовог закона 1 

54.  Уређај за проверавање Шарловог закона 1 

55.  Електрометар са комплетом делова 1 

56.  Наставни комплет „Електромагнетизам“ 1 

57.  Уређај за Ерст.оглед, магн.лин.сила, прал.пров 1 

58.  Уређај за одређивање Планкове константе 1 

59.  Оптички демонстр.сет плус са магн.таблом 1 

60.  DELL лаптоп 15,6 1 

61.  BenQ Конвенционални пројектор 1 

62.  Универзални плафонски носач за пројекторе 1 

63.  Пројекционо платно 1 

 

У oднoсу нa зaхтeвe прoписaнe нoрмaтивимa шкoлa зaдoвoљaвa прoстoрнe услoвe, најсавременија опрема налази се у 

кабинетима физике, биoлoгиjе, хемије и два кабинета рачунарства и информатике.  Истoриja, географија, мaтeмaтикa, српски jeзик, 

стрaни jeзици, музичкa и ликoвнa културa, филoзoфиja, психoлoгиja, социологија, oпрeмљeни су нaстaвним срeдствимa у слaбиjoj 

мeри (око 40%). Ипaк се мoжe констатовати  дa je Гимнaзиja Прибoј нaстaвним срeдствимa  добро oпрeмљeнa у садашњим условима. 

 

Општа организација рада школе 

 

Образовно – васпитни рад организован је по утврђеном плану и програму, а одвија се у оквиру 11 одељења. 

Општу организацију и њено деловање поставља директор школе. Поједини организациони послови одвијају се преко 

руководиоца актива и тимова. Стручно руковођење које обухвата заснивање унутршње организације рада (наставе, осталих облика 

образовно-васпитног рада, саветодавног рада са ученицима) остварује директор и стручни сарадник. 

Настава се одвија у преподневној смени. 

 

                                              ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Име и презиме Врста стручне спреме 
Године радног стажа у 

прoсвeти 
Лиценца 

% ангажовања на другим 

пословима и којим 

Драган Поповић Професор математике 32 да - 

                            

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ КАДАР 

 

Име и презиме 
Врста стручне 

спреме 

Предмети које 

предаје 

Стаж у 

образова

њу 

Лицен

ца 

% 

ангажов

ања 

у школи 

% ангажовања у 

другој школи 

 1. Мица Ракић 

Професор српског 

језика и 

књижевности 

Српски језик и 

књижевност 
42 да 100 - 

2. Бисера Инајетовић 

Професор српског 

језика и 

књижевности 

Српски језик и 

књижевност 
27 да 100 - 

3. Љиљана Грабовић 

Професор српског 

језика и 

књижевности 

Српски језик(7 ч), 

Грађанско 

васпитање(1 ч) 

Ј.М.К.(4 ч) 

 и библиотека 40% 

19 да 103,88 - 

4.Драгана Којадиновић 
Професор 

немачког језика 
Немачки језик (20 ч) 29 да 111,11 - 
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5. Зорица Поповић 
Професор 

енглеског језика 
Енглески језик (18) 30 да 100 - 

6. Кадрија Хрловић 
Професор 

енглеског језика 
Енгески језик (9) 15 да 50 

42,22 ОШ „9мај“ 

10 ОШ,,Вук Караџић“ 

7. Бојана Василић 

Професор 

латинског и 

француског језика 

Латински(6 ч), 

Француски(2 ч), 

Р.И.Ц.(10 ч),  

 и библиотека 10% 

20 да 104,44 - 

8. Маида Подбићанин 
Професор  

психологије 

Психологијa (4 ч)  

и грађанско 

васпитање (2 часа 

неодређено и 2 часа 

одређено) 

16 да 40 

40 Гимназија  

и 20  Економска школа 

Пријепоље 

9.Витомир Ћирковић Професор историје Историја (8 ч) 29 да 40 60 у ОШ „Б.Р.“ 

10. Снежана Сладоје 
Професор 

географије 
Географија 30 да 30 70 ОШ“Вук Караџић“ 

11. Светлана Папић 
Професор 

географије 
Географија (2 ч) 

 

26 да 10 

„МЕТШ“ 50 и 

ОШ“Никола Тесла“ 

Прибојска Бања 40 

12.Мирко Ћирковић 
Професор 

географије 

Географија (8  ч), 

П.Г.Д. (2 ч) 

 

14 да 50 ОШ „9мај“ 

13.Викторија Шарчевић 
Професор 

биологије 
Биологија (17 ч) 20 да 85 15 ОШ,,Вук Караџић“  

14. Едиб Клајић 
Професор 

биологије 
Биологија (8 ч) 22 да 40 

40 у ОШ „Б.Р.“  

и 20 у МЕТШ 

15.Драгица Тодоровић 
Професор  

математике 
Математика (18 ч) 39 да 

100 
- 

16.Драгана Мулаосмановић 
Професор  

математике 
Математика (10 ч) 19 да 55,56 44,44 у ОШ „Д.Макс.“ 

17.Ирена Станић 

(одређено-замена 

директора) 

Професор 

математике 
Математике (18 ч) 6 не 100 - 

18. Јасмин Хашимбеговић Професор физике Физика (20 ч)   100  

19.Амра Рустемовић 

(одређено) 
Професор физике Физика (10 ч) 20 да 50 

30 у МЕТШ 

20 ОШ,,Вук Караџић“ 

20. Марија Јањић Професор хемије Хемија (12 ч) 20 да 60 
20 у ОШ „НТ“ Бања 20 

у МЕТШ 

21. Јелена Ћубић Професор хемије Хемија (12 ч) 9 да 60 

20 Гимназија 

Пријепоље 

20 ОШ,,Бошко Буха“ 

Ивање 

22.Сара Обрадовић 

(одређено) 

Професор  ликовне 

уметности 

Ликовна уметност(6 

ч) 
6 да 30 

25 у ОШ „НТ“ Бања 

25 у ОШ „БП“ Кратово 

15 у ОШ,,Десанка 

Максимовић“ 

23.Маријана Бендић 

(одређено) 

Професор 

разредне  наставе 

Музичко(6 ч),  

Грађанско васпитање 

(1 ч) , 

М.Н.И. (6 ч), 

Хор (4 ч) 

 

9 не 85 - 

24.Марина Кладник 

Професор  

физичког 

васпитања 

Физичко васпитање 

(16 ч), 

 Спорт и тренинг (4) 

 

21 да 100 - 

25.Владимир Радовић 
Професор физичко  

васпитања 

Физичко васпитање 

(4 ч) 
35 да 20 

60 у ОШ „НТ“ Бања 

20 ОШ „ВК“ 

26.Александар  Мановић 

(одређено) 
Професор историје 

Историја (12 ч), 

 Р.И.Ц. *(2) 

  

10 да 70 30 у „МЕТШ“ 

27. Јелена Пријовић 

(одређено) 

Професор 

социологије 

Социологија (7 ч)  

 и  

М.Н.И. ***(6 ч) 

8 да 65 30 у „МЕТШ“ 

28. Марија Рековић 
Професор технике 

и информатике 

Рачунарство и 

информатика (20 ч) 
18 да 100 - 
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29. Хилда Караосмановић 

(одређено) 

Професор 

рачунарства и 

информатике 

Рачунарство и 

информатика (5 ч) 
8 не 25 

5 0Ш Д.Максимовић 

25 ОШ „Вук Караџић“ 

40 ,,МЕТШ“ 

30. Младен Полић 

Професор 

рачунарства и 

информатике 

Рачунарство и 

информатика (11 ч) 
9 да 55 45 ОШ „9.мај“ 

31. Маријана Поповић Професор  хемије 

Физика (2 ч), 

 П.Г.Д.(2 ч) 

(нестручно) 

5 не 20 
30у ОШ „НТ“ Бања 

 

32. Срећко Гујаничић 
Професор 

филозофије 
Филозофија (13 ч) 12 да 65 

10 „МЕТШ“ 

20 ОШ Нова Варош 

33. Наташа Попадић 
Професор 

енглеског језика 
Енглески језик (2 ч) 17 да 11,11 

Остатак норме у 

„МЕТШ“ 

34.Кристина Јоксимовић 

Професор 

физичког 

васпитања 

Спорт и тренинг (5 ч) 2 не 25 
10 ОШ „9.мај“ 

Саставци 

35.Неџад Чаушевић 

Професор 

физичког 

васпитања 

Спорт и здравље (4 

ч) 
2 не 20 

10 ОШ „9.мај“ 

Саставци 

36. Стефан Јеремић 

Професор 

физичког 

васпитања 

Спорт и здравље (3 

ч) 
2 не 15  

 

                                       

     СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

Име и презиме 
Врста стручне  

спреме 

Послови на 

којима ради 

Радни 

стаж у 

просвети 

Лиценца 
% 

ангажовања 

% ангажовања 

на другим 

пословима 

1. Љиљана Грабовић 

Професор 

српског језика и 

књижевности 

Библиотекар 19 да 40 

Српски језик 

38,88; Грађанско 

васпитање 

5 

Ј.М.К. 20; 

2.Бојана Василић 

Професор 

латинског и 

француског 

језика 

Библиотекар 19 да 10 

Француски језик 

11,11; 

Латински језик 

33,33; Р.И.Ц. 50;  

3.Драгана Ћирковић Мастер педагог Педагог 5 не 100 - 

 

САРАДНИЦИ И НАСТАВНИЦИ АНГАЖОВАНИ ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА/ВЕРСКА НАСТАВА  

 

 

Име и презиме Врста 

стручне 

спреме 

Предмети 

које предаје 

Радни стаж 

у просвети 

% 

ангажовања 

Организација 

из које долази 

1. Марко Папић 
Висока Веронаука 14 20 

Православна 

црква 

2. Харун Еминагић 
Висока Веронаука 11 10 

Исламска 

заједница 
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                                               ВАННАСТАВНИ КАДАР 

 

Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Послови на којима 

ради 

Радни 

стаж 
Лиценца % ангажовања 

% 

ангажовања у 

другој школи 

1.Милован Цинцовић Правни 

факултет 
Секретар 9 да 50 - 

2. Марина Лојаничић Виша 

економска 

школа 

Шеф рачуноводства 18 да 50 

50 у 

ОШ,,Бранко 

Радичевић“ 

3.Боривоје Јоксимовић  III степен Домар 6 - 100 - 

4.Верица Шиљак Основна 

школа 
Спремачица  - 100  

5.Љубинка Којадиновић Основна 

школа 
Спремачица 15 - 100 - 

6. Сузана Оташевић Основна 

школа 
Спремачица 10 - 100 - 

8. Доста Бојанић Основна 

школа 
Спремачица 18 - 100 - 

9. Драгана Николић Основна 

школа 
Спремачица 15 - 100 - 

10. Драгица Јелић Основна 

школа 
Спремачица 15 - 100 - 

11.Снежана Дидановић Основна 

школа 
Спремачица  - 19,33  

 

 

 

 

 

 

                                БРОЈНА СТАЊА УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА 

СМЕР 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

БРОЈ 

УЧЕНИКА 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

ПРВИ ДРУГИ 

Друштвено језички I-1 19 Е-19 Н-19 

Природно математички I-2 17 Е-17 Н-17 

СВЕГА I 36 E-36 Н-36 

Друштвено језички II-1 17 Е-17 Н-17 

Природно математички II-2 24 Е-24 Н-24 

Специјализовано одељење за спорт II-3 13 Е-12 Н-12 

СВЕГА II 54 Е-53 Н-53 

Друштвено језички III-1 24 Е-24 Н-24 

Природно математички III-2 17 Е-17 Н-17 

Природно математички III-3 17 Е-17 Н-17 

СВЕГА III 58 Е-58 Н-58 

Друштвено језички IV-1 21 Е-21 Н-21 

Природно математички IV-2 21 Е-21 Ф-21 

Природно математички IV-3 27 Е-27 Н-27 

СВЕГА IV 69 Е-69 Н-47; Ф-21 

УКУПНО Сви разреди 217 Е-216 Н-195; Ф-21 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Избор садржаја за израду Школског програма обављено је на основу: 

 

-Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/19, 27/18-др. закон, 6/20 и 

129/21); 

-Закона о средњем образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18-др. закон, 6/20 52/21, 129/21 и 129/21-др. 

закон); 

-Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др. 

закон); 

-Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за први разред средње школе („Сл. гласник РС-

Просветни -гласник“, бр. 5/01); 

-Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 4/20, 12/20, 15/20, 1/21, 

3/21 и 7/21) 

 -Правилник о оцењивању ученика  у средњем образовању и васпитању  („Сл.  гласник РС“,  бр. 82/15 и 59/20); 

-Школским развојним планом гимназије за период од 2020. до 2024.године    

-Резултатима самовредновања рада школе 

 

 

ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава ученике ради стицања знања, вештина и 

ставова неопходних за даље образовање и запошљавање, успоставља организациону структуру засновану на тимском раду и 

одговорности сваког запосленог за остваривање утврђених циљева. 

Циљеви образовања и васпитања, па и остваривања Школског програма су: Основни циљеви образовања и васпитања су: 

− обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

− обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, развијање ненасилног 

понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

− шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у систем образовања 

и васпитања; 

− развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе 

неговања и развоја физичких способности; 

− развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите 

и добробити животиња; 

− континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним 

сазнањима и образовној пракси; 

− развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 

− пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, у складу са 

његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

− развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних компетенција у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и технологије; 

− развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

− оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег 

живота; 

− развијање позитивних људских вредности; 

− развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и 

пријатељства; 

− развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за 

живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

− развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције 

и уважавање различитости; 

− развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање 

и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

− повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у 

предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 

− повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије 

као државе засноване на знању. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА У ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОМ РАДУ 

 

Начин остваривања принципа у образовно-васпитном раду 

 

Систем образовања и васпитања у Гимназији Прибој мора да обезбеди: 

 

1) једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу 

једнаких шанси без дискриминације; 

2) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике учења, наставе и оцењивања којима се 

излази у сусрет различитим потребама детета и ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет образовних постигнућа; 

3) поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање људског достојанства; образовање и 

васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негују отвореност, сарадња, толеранција, свест о 

културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, 

солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог; 

4) висок квалитет образовања и васпитања за све; квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на 

тековинама и достигнућима савремене науке, примена достигнућа научних дисциплина важних за процес образовања и васпитања и 

прилагођених узрасним и личним образовним потребама сваког детета, ученика и одраслог; 

5) целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим облицима образовних 

активности током живота, са циљем сталног унапређивања потребних личних, грађанских, друштвених и радних компетенција; 

6) образовање и васпитање засновано на компетенцијама у складу са стратешким и функционалним оквиром за планирање 

и остваривање процеса образовања и васпитања, чиме се стварају услови и пружа подршка за развој свих компетенција; 

7) професионалну етику и компетентност која подразумева високу стручност наставника, васпитача, стручних сарадника, 

директора и секретара, стални професионални развој и висок ниво професионалне одговорности и етичности; 

8) хоризонталну и вертикалну проходност којом се осигурава могућност да ученици и одрасли током образовања промене 

врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална 

проходност); 

9) демократичност кроз укљученост свих учесника у систему образовања и васпитања у стварању и спровођењу 

образовних политика, поштујући потребе и права уз обавезе и одговорности; 

10) аутономија установе кроз планирање и остваривање одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 

унапређивања квалитета образовања и васпитања поштујући специфичности установе и локалне средине. 

 

У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: 

1) сарадњи са породицом, укључивањем родитеља односно другог законског заступника, ради успешног остваривања 

постављених циљева образовања и васпитања, локалном заједницом и широм друштвеном средином; 

2) подршци преласка детета, односно ученика у следећи ниво образовања и васпитања и остваривању континуитета у 

образовању и васпитању; 

3) идентификацији, праћењу и подстицању ученика и одраслих са изузетним, односно посебним способностима 

(талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим 

нивоима образовања и васпитања и установама; 

4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на 

сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а лица смештена у установе 

социјалне заштите, деца, ученици и одрасли са здравственим проблемима остварују право на образовање за време смештаја у установи 

и током болничког и кућног лечења; 

5) смањењу стопе напуштања система образовања и васпитања, посебно лица из социјално угрожених категорија 

становништва и неразвијених подручја, лица са сметњама у развоју и инвалидитетом и других лица са специфичним тешкоћама у 

учењу и подршци њиховом поновном укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног и интеркултуралног образовања и 

васпитања; 

6) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју појединца и 

напредовању у образовном и професионалном смислу; 

7) остваривању права на образовање и укључивањем у систем образовања и васпитања на различитим узрастима и 

нивоима, без угрожавања других права детета и других људских права; 

8) сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. Приликом састављања 

Годишњег плана рада школе води се рачуна о овим принципима у образовно-васпитном раду. 
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Начин остваривања циљева у образовно-васпитном раду 

Циљ образовања и васпитања у гимназији је да се путем стицања функционалних знања, овладавања вештинама, формирања 

ставова и вредности, у оквиру предвиђених наставних предмета, обезбеди: 

- пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу са њиховим способностима, 

потребама, интересовањима, 

- унапређење језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, што је неопходно 

за наставак образовања и професионални развој, 

- подршка развоју међупредметних компетенција. Компетенције су комбинација знања, вештина и ставова који су потребни 

свакој особи за лично испуњење и развој и друштвено укључивање и запошљавање. Међупредметне компетенције обезбеђују 

ученицима успешно сналажење у свакодневном животу и раду. У међупредметне компетенције спадају: Компетенција за целоживотно 

учење, Вештина комуникације, Рад са подацима и информацијама, Дигитална компетенција, Решавање проблема, Вештина сарадње, 

Вештина за живот у демократском друштву, Брига за здравље, Еколошка компетенција, Естетска компетенција, Предузетничка 

компетенција 

Годишњи план рада, а нарочито његови елементи који се односе планирање наставе (глобални и оперативни планови рада 

наставника) садрже циљеве предмета, предметне и међупредметне компетенције, а у складу са прописаним наставним планом и 

програмом. Глобални планови рада наставника су саставни део Школског програма, али се налазе у прилогу у електронској 

форми.Начин остваривања исхода у образовно-васпитном раду. 

Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса образовања и васпитања којим се обезбеђује да 

ученици стекну знања, вештине и вредносне ставове који ће допринети њиховом развоју и успеху, развоју и успеху њихових 

породица, заједнице и друштва у целини. 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и да је способан да покаже, 

односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања. Исходи образовања и васпитања су основа за 

планирање, праћење и вредновање образовања и васпитања. 

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: 

− изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми; 

− прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; 

− користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од културног наслеђа и средине, 

потреба и интересовања; 

− ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу 

других и животној средини; 

− ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; 

− зна како да учи; 

− уме да разликује чињенице од интерпретација; 

− примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама; 

− поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; 

− одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 

− ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује људска права и слободе, 

комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости друштава и решавању сукоба; 

− покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну оријентацију ка 

остваривању циљева и постизању успеха; 

− остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној афирмацији и развоју, 

друштвеној или привредној активности; 

− схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме да нису изоловани; 

− има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и 

осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 

Остваривање исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом на свим нивоима 

образовања и васпитања, кроз све облике, начине и садржаје рада. 

Сви планови наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама ученика. 

Садржаји су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити 

у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године 

учења конкретног наставног предмета. Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању 

компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних. 

На путу остваривања циља и исхода улога наставника је врло важна јер програм пружа простор за слободу избора и 

повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе брига је не само о 

резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене целине, како се развија мрежа појмова и 

повезује знање са практичном применом. 
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Полазећи од датих исхода учења и програмских садржаја, наставник испланира наставу и учење према потребама одељења 

имајући у виду карактеристике ученика, наставне материјале које ће користити, техничке услове, наставна средства и медије којима 

школа располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине. 

Приликом планирања наставе руководи се: 

− индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

− интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих 

наставних предмета; 

− партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

− активним и искуственим методама наставе и учења; 

− уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја учења са 

животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог и свакодневном животу; 

− неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

− редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и 

постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

 

Исходу оријентисана настава подразумева и одговарајуће праћење и вредновање наставе и учења и то је једна од кључних 

улога наставника. Од њега се очекује да континуирано прати и вреднује: 

 

− процес наставе и учења, 

− исходе учења и 

− себе и свој рад. 

− Оријентисаност нових програма наставе и учења на исходе и процес учења омогућава: 

− објективније вредновање постигнућа ученика, 

− осмишљавање различитих начина праћења и оцењивања, 

− диференцирање задатака за праћење и вредновање ученичких постигнућа и 

− боље праћење процеса учења. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником 

о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању. У настави оријентисаној на остваривање исхода учења вреднују се и процес 

учења и резултати учења. 

Годишњи планови и оперативни (месечни) планови рада наставника садрже исходе и то на нивоу теме у оквиру глобалног плана и 

операционализоване на ниво наставне јединице у оквиру оперативног (месечног) плана 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА, ПРОГРАМА 

ДРУГИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

Наставни план и програм јесте основа за доношење школског програма и доноси се у складу са утврђеним принципима, 

циљевима и стандардима постигнућа. 

Наставни план и програм се остварује кроз: 

− редовну наставу (кроз обавезне наставне предмете – општеобразовни предмет; и изборне наставне предмете) 

− остале обавезне облике образовно-васпитног рада (час одељењског старешине, додатна настава, допунска 

настава) 

− факултативне ваннаставне активности (екскурзије, излети, студијска путовања, слободне активности ученика – 

секције, културна и јавна делатност школе). 

Часови редовне наставе, осталих обавезних облика образовно-васпитног рада, факултативне ваннаставне активности се 

изводе у учионицама школе. Наставни програм обухвата два изборна предмета – верска настава и грађанско васпитање – од којих 

ученик обавезно бира један предмет према својим склоностима и два изборна пакета које ученик бира у првом разреду са могућношћу 

промене у другом разреду након чега се у трећем разреду опредељује за нова два изборна пакета која учи до краја школовања. 

Прописани наставни планови се остварију, пре свега, кроз детаљно планирање, тј. израду глобалних и оперативних планова 

рада наставника који су у складу са Правилником о наставном плану и програму за гимназије. 

Глобални и оперативни планови чине саставни део Годишњег плана рада. У школи наставник врши: 1) глобално 2) 

оперативно планирање као и 3) непосредно припремање за извођење наставног рада - припрема за час као и друге облике васпитно-

образовног рада који су тесно повезани са наставом нпр. - додатни рад, слободне активности и сл. 

Глобално планирање (годишње) врши се пре почетка школске године и обухвата распоређивање наставних тема, број 

предвиђених часова по теми, распоређивање часова за обраду, утврђивање и систематизацију, али и стандарде постигнућа и циљеве 

учења. 
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Оперативно планирање обухвата дидактичко-методску разраду наставних тема на наставне јединице а временски обухвата 

најмање један месец. Наставник ради на изради оперативног плана уз уважавање напред наведених елемената и поступка (нпр. 

корелација са истим предметом по разредима, сродним предметима, упознавање услова, предзнања ученика и сл.). Оперативни план 

садржи: време (нпр. наставне недеље), редослед наставних јединица у оквиру теме и за сваку од њих назначен тип часа, облик рада, 

метод рада, наставна средства место рада (локација) примена иновативних поступака, сараднике у реализацији и напомену у коју се 

уноси све оно што је важно за саопштење о наставној јединици, одступање од плана итд. 

Непосредна припрема наставника за рад подразумева израду писане припреме која представља дидактичко- методичко 

структурирање часа, а састоји се у спецификовању одговарајуће наставне технологије која највише одговара унутрашњој логичкој 

структури градива одређене наставне јединице. 

Настава се у школи реализује у складу са наставним плановима. 

 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ 

 

Организација наставе у оквиру једног наставног предмета одређена је циљевима, исходима, оперативним задацима, 

специфичном садржином програма, расположивом наставном технологијом и опредељењем за одређену педагошку стратегију као и 

самим субјективним условима и могућностима наставника и ученика. По новом програму настава се изводи у условима 

осавремењеног предметно-разредно-часовног система са низом диференцираних облика наставе (обавезне, факултативне) и осталих 

васпитно-образовних активности (допунски рад, додатни рад, слободне активности и др.). 

Активности наставника су разноврсне, јер произилазе из његове сложене улоге у образовном процесу. Тако организује 

наставни процес (усклађује циљеве и исходе, планира садржаје, средства, методе рада и друго) реализује наставни процес у свим 

његовим сегментима (ствара прилике за учење, излаже садржаје, води циљани разговор, омогућује примену стечених вештина, даје 

повратне информације) партнер је у педагошкој комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања, помаже ученику да 

организује своја размишљања и да прецизира своје исказе) партнер је у афективној комуникацији са ученицима (помаже им да 

упознају и прихвате своје и емоције других, разговара са њима када им је потребна помоћ, сарађује са родитељима, психологом и 

другим релевантним особама када је то у интересу детета) мотивише ученике, подржава и подстиче развој њихових интересовања; 

прати напредовање сваког ученика и оцењује постигнуће; учествује у регулисању социјалних односа у одељењу; прати ефекте 

сопственог рада, истражује нове могућности унапређивања сопственог рада; има и друге улоге и активности. 

 

Активности ученика у образовно васпитном раду су такође разноврсне. Тако он није пасивни прималац унапред 

припремљеног наставног садржаја, већ активни учесник у процесу. То је један од начина да се образовни процес прилагоди потребама 

ученика и да њихова активност дође до изражаја. Од самог почетка школовања, креирају се разноврсне ситуације учења и рада са 

ученицима да би се они испробали у што више улога. 

У образовном процесу ученици треба да буду: 

− мислиоци (размишљају о својим поступцима, повезују претходно стечена знања са новим); 

− решаваоци проблема (изналазе алтернативна решења за препреке на које наилазе, на проблеме гледају као на 

истраживачки изазов); 

− активни посматрачи (развијају способности и вештине да опажају и јасно саопштавају и преносе своја опажања и 

идеје); 

− активни слушаоци (знају да усмере своју пажњу, да буду активни, емпатични слушаоци); 

− активни учесници у комуникацији (формулишу и размењују своје идеје и мишљења са другима и изражавају их кроз 

различите медије); 

− организатори (организују свој рад и рад у учионици, организују и простор и време и преузимају одговорност за 

одлуке које доносе); 

− планери (планирају своје учење и преузимају одговорност за одлуке које доносе); 

− самопроцењивачи (прате свој рад и напредак, процењују чиме су задовољни, чиме не, и доносе одлуке шта би 

волели да промене); 

− партнери (знају да сарађују и са одраслима и са вршњацима, узимају у обзир и туђе мишљење). 

− пријатељи (верују једни другима, воде рачуна једни о другима, свесни су повезаности са својим вршњацима и 

наставницима) 

 

Када говоримо о активностима у образовно-васпитном раду, потребно је истаћи дидактичко-методску основу наставе. Она је 

видљива у оперативним наставним плановима наставника, који се налази у склопу Годишњег плана рада. У наставку следе облици 

организације наставе, наставне методе и наставна средства која се планирају и спровод. Поред овога, потребно је истаћи и активности 

које су усмерене на вредновање рада и напредовања ученика. 
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Облици организације наставе на часу 

 

У циљу остварења укупних задатака и унапређивања квалитета па самим тим и ефеката наставе, наставник је у могућности 

да изграђује стратегију наставе комбинујући и примењујући, како у литератури и пракси већ устаљене познате облике организације 

наставе на часу - фронтални, групни и индивидуални рад, тако и осавремењене облике организације наставе и учења као што су: 

диференцирана настава, индивидуализована настава, тимска настава, рад у паровима и други уз адекватан избор начина 

(система) учења: предавачког, програмиран, проблемског, учења путем открића и других. 

Фронтални облик рада у настави је истовремени, напоредни рад наставника са свим ученицима у разреду под истим 

радним условима. То подразумева да се сви ученици стављају пред исте задатке, на истом наставном градиву са истом педагошком 

стратегијом. 

Индивидуални облик рада са ученицима, представља појединачни рад ученика, уз одговарајућу помоћ наставника, било да 

ради на посебном задатку или на задатку који је део општег задатка за разред. Индивидуални рад може бити усмерен или вођен и 

слободан, скоро потпуно самосталан рад ученика на часу. 

Групни облик наставног рада је рад са мањим бројем ученика где се наставно градиво обрађује са прецизно подељеним 

радним задацима и обавезама а резултати рада дискутују у одељењу. Примена овог облика рада има социолошко, психолошко, 

педагошко и дидактичко оправдање. 

Диференцирана настава. Наставник треба да има у виду обавезу да обезбеди време потребно да сви ученици усвоје 

заједничка фундаментална знања и вештине неопходне за даље напредовање, односно примену у занимању; да поред тога ученици 

који брже напредују и обдарени ученици шире и продубљеније проучавају поједине предмете или области које их интересују; да 

истовремено, ученицима који теже напредују (избором метода, извора знања, посебном припремом задатака) омогући да усвоје 

минимум знања и вештина потребних за рад. 

Индивидуализована настава. Ученици се у једном одељењу разликују по својим општим и специјалним способностима, по 

надарености, интересовањима, мотивима, особинама личности, па у вези с тим и у начинима, стилу и брзини учења.  

 

Индивидуализовати наставу значи:  

1. узимати у обзир укупне особине ученика и разлике међу њима; 

                2. варирати методе, средства и поступке према тим разликама; 3. омогућити им да напредују према властитом темпу учења. 

Тимска настава је облик организације наставе у којој два или више наставника и њихови сарадници координирају рад на 

реализацији програма. Тим заједнички реализује поједине програме или теме: планира, изводи и вреднује активности ученика, 

организује наставу и припрема садржаје, задатке и сл. који одговарају њиховим потребама и могућностима и на тај начин настоји да 

рационализује рад и учини га ефикаснијим. 

Програмирана настава и програмирано учење полази од претпоставке да процес учења има три битне фазе: 

1. контакт ученика са чињеницама односно информацијама које треба усвојити (у класичној настави то је када наставник предаје, 

изводи вежбе, ученик учи из уџбеника, приручника, литературе, слуша радио, снимљена 

предавања, плоче, гледа филмове); 2. властита активност ученика на градиву које треба усвојити, научити (на том градиву ученик 

треба да ради, да га употребљава у различитим варијантама примене); 3. повратна информација о успешности или неуспешности 

учениковог рада на градиву. 

Проблемска настава одвија се кроз следеће фазе: 1) постављање проблема где наставник ученицима излаже задатак у 

проблемском облику и упућује их да уоче проблем. 2) ученици одабирају могуће начине решавања и уз помоћ наставниковог вођења 

проверавају њихову истинитост. 3) провера утврђеног решења у пракси је завршна фаза рада. Процес учења се завршава доношењем 

коначног суда. 

Учење путем открића је у ствари врста учења путем истраживања са посебним начином вођења ученика да релативно 

самостално открију нове принципе, правила и законе, да структурирају чињенице које уче и да упознају методе решавања различитих 

проблема. 

Пројектна настава је заснована на колаборативном учењу где ученици добијају прави, животни задатак који треба да реше 

или циљ који треба да постигну, који произилази из градива и дечије потребе за сазнањем, а у чију израду је ангажован ум и тим 

вршњака. Циљ пројектне наставе је да ученици откривају и повезују знања, учећи вештине које ће им свакако користити касније у 

животу. За време израде пројекта и решавања задатка ученици користе своје постојеће знање и вештине, али стичу и нова, откривају 

нове области и везе између школских предмета. Јасно централно питање чини полазиште пројектне наставе, која је заснована на 

испитивању и активном тражењу одговора. Ученици на тај начин развијају способност сарадње, вођења дискусије, квалитетне 
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комуникације, аналитичког и критичког мишљења, креативности, вештине презентације и др. Када су у питању изборни програми 

рад се одвија кроз: 

– истраживачке активности; 

– анализу прикупљених података; 

– презентовање добијених резултата; 

– документовање рада. 

Начин истраживања у великој мери је повезан са облашћу из које је изборни програм (природне или друштвене науке, уметност), али и 

са темом која сама по себи води ка некој врсти истраживања. Ученици се могу бавити: прикупљањем података из различитих 

истраживања и њиховим упоређивањем, спровођењем сопственог истраживања, понављањем једноставних истраживања које је 

рађено пре и поређењем добијених података. 

 

Наставне методе 

 

Наставници примењују одређене поступке (методе) у свим етапама наставног процеса. Избором и комбинацијом метода 

обезбеђује се најекономичнији пут остваривања постављених васпитно-образовних циљева. определи за оне које ће ученика 

оптимално ангажовати у продуктивним активностима. 

1. Вербалне методе или методе живе речи су: метода излагања (или монолошка) и метода разговора или дијалошка. 

Жива реч је значајан извор знања о природи, друштву, човеку и пратилац је свих других наставних метода. 

2. Методе рада на тексту, писани и графички радови ученика. Примена ових метода подразумева рад ученика-

наставника на разним изворима знања као и на многе мисаоне и практичне активности. 

3. Метода показивања (Илустративно-демонстраивна наставна метода) састоји се у систематизацији учениковог 

чулног искуства и давању нових знања путем показивања објеката, предмета, и појава и процеса у природи и друштву и учениковог 

вођеног усмераваног опажања и посматрања. 

4. Метода практичних радова активира ученика у потпуности, јер обухвата посматрање, мишљење и праксу, интензивније 

делује на формирање позитивног односа према раду, на мотивацију, интересовања и вредновање рада. 

 

Наставна средства 

Наставна средства су органски везана за савремено конципиране наставне програме, савремено конципирање наставе и у 

функцији су оптималне реализације васпитно-образовних задатака. 

Постоје више класификација наставних средстава, а овде је дата јадна од њих. 

− Вербална наставна средства (жива и изговорена реч - говор и репродукована реч и говор). 

− Текстуално наставно средствена средства (одговарајући штампани и посебно писани текстови из различитих 

области људског стваралаштва). 

− Визуелно наставна средства (сва она средства која се у току наставног процеса примају - опажају чулом вида: - 

предмети, фотографије, дијаслике, цртежи, карте, схеме, графикони, дијаграми, симболи итд.). 

− Аудитивна наставна средства (сва она средства која примамо помоћу чула слуха изузев говора и то: разни шумови у 

природи и акцетичне појаве, музички и тонски ефекти, разни звучни ефекти, репродуковани - вештачки и природни 

ефекти итд.). 

− Аудиовизуелна наставна средства постављају синтезу елемената аудитивних и визуелних средстава. 

− Мануелна наставна средства чине посебну групу средстава. Она служе за извонење разноврсних радних операција, 

захвата или ради као на пример: - разноврсни алати, машине, инструменти, апарати, предмети, материјали и др. 

− Експериментална и демонстрациона наставна средства. Овде спадају сва средства која обезбеђују извођење 

експеримената и демонстрација. 

− Помоћно-техничка наставна средства омогућавају успешну примену осталих, главних наставних средстава. 

Разноврсна су и многобројна као на пример: разноврсне табле, столице, апликатори, апарати, показивачи и др. 

Сва наставна средства која наставник жели да примени или употреби на часу, морају бити технички исправна а њихова 

примена потпуно безбедна у односу на наставнике и ученике. 

 

Вредновање рада и напредовање ученика 

Праћење рада, напредовање и оцењивање постигнутог успеха у сваком предмету организује се у функцији праћења укупног 

развоја личности ученика. Наставник на основу прикупљених информација има задатак да процени, вреднује и оцени ниво који је 

ученик у свом васпитно-образовном раду и развоју постигао и то у знању, мишљењу, оспособљавању за рад, ставовима и понашању 

(спремност, активност, одговорност). 
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Међутим, оцена мора бити индивидуализована и показати колико је ученик напредовао не само у односу на захтеве 

програма, већ и у односу на своје могућности и залагање. Оцена треба да одрази напредак у знању, стеченим способностима, 

вештинама, у укупном развоју личности посредством рада и залагања у одрененом предмету. Оцењује се петостепеном бројчаном скала 

оцењивања са оценама: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). 

Оцена је описна и бројчана. Праћење развоја и напредовања ученика у достиѕању исхода и стандарца постигнућа, као и 

напредовање у развијању компетенција обавља се формативним и сумативним оцењивањем. Редовно и плански се прикупљају подаци 

о знањима, вештинама, ангажовању, самосталности и одговорности према раду и на основу тих података могу се извести оцене које се 

уносе у дневник рада. Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по спроведеном поступку оцењивања 

Оценом се изражава: 

− оствареност циљева и прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода и степена развијености компетенција у току 

савладавања предмета 

− ангажовање ученика у настави, 

− напредовање у односу на претходни период 

− препорука за даље напредовање ученика 

− Исходу оријентисана настава подразумева и одговарајуће праћење и вредновање наставе и учења и то је једна од кључних 

улога наставника. Од њега се очекује да континуирано прати и вреднује: 

− процес наставе и учења, 

− исходе учења и 

− себе и свој рад. 

− Оријентисаност нових програма наставе и учења на исходе и процес учења омогућава: 

− објективније вредновање постигнућа ученика, 

− осмишљавање различитих начина праћења и оцењивања, 

− диференцирање задатака за праћење и вредновање ученичких постигнућа и 

− боље праћење процеса учења. 

Приликом праћења и вредновања наставник има у виду способност ученика за одређене активности, стваралачке 

способности, евентуалне тешкоће у развоју и објективне услове ученика за рад -породичне, социјалне и др. У систему вредновања у 

школи и у сваком предмету поштују се правила да је оно планско, континуирано, објективно, стимулативно и јавно. 

Операционализацијом циљева и задатака наставе, наставник се опредељује за одговарајуће методе и облике рада, а у складу с 

тим планира и начин, поступке и технике проверавања и вредновање успеха и развоја ученика. У годишњем, глобалном плану рада 

наставник се опредељује, у зависности од градива, када ће применити усмено проверавање, писмено проверавање (путем теста, 

контролних задатака или писменог рада) како ће и када оцењивати графичке и практичне радове. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно. У настави оријентисаној на остваривање 

исхода учења вреднују се и процес учења и резултати учења. 

Ученик се у школи оцењује из предмета и владања у складу са законом и Правилником о оцењивању ученика у средњем 

образовању и васпитању. 

 

ПРОГРАМ ДОПУНСКОГ, ДОДАТНОГ И ПРИПРЕМНОГ РАДА 

 

Осим наставе у школи се остварују додатни, допунски и припремни рад . За гимназију 

Остали обавезни облици 

образовно-васпитног рада 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред УКУПНО 

годишње годишње годишње годишње годишње 

1. Додатни рад до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

2. Допунски и 

припремни рад 

до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

 

За образовни профил електротехничар информационих технологија 

Остали обавезни облици 

образовно-васпитног рада 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред УКУПНО 

годишње годишње годишње годишње годишње 

1. Додатни рад до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

2. Допунски рад до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

3. Припремни рад до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 
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Програм додатног рада 

 

Додатни рад се остварује за ученике који постижу изузетне резултате и показују интересовање за продубљивање знања из 

одређеног предмета. 

Циљ додатног рада је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештине из 

неких наставних области и предмета у складу са својим интересовањима,способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на 

самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље 

самообразовање. 

Задаци: 

− задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, способности за учење, 

− подстицање индивидуалног развоја ученика (адекватног темпа), пре свега њихових интелектуалних карактеристика, што 

омогућава брже напредовање ученика (акцелерација), 

− проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици показују интересовање и способности, 

− груписање ученика према способностима и интересовањима, чиме се стварају услови за индивидуализацију додатног рада, 

− идентификовање обдарених и талентованих ученика. 

Садржаји додатног рада полазе од редовног плана и програма, али се, сходно интересовањима и потребама ученика, 

проширују, продубљују и допуњују новим садржајима, одређених наука, и као такви важе само за ученике обухваћене овим обликом 

рада. Самим тим, садржаји додатног рада су индивидуализовани, како у односу на ученика, тако и у односу на наставника. 

Програм додатног рада планира се и организује у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада. Часови трају 

краће или дуже од 45 минута, зависно од садржаја који се остварују. 

Планови додатне наставе по наставним предметима налазе се у саставу Годишњег плана рада. 

 

 

 

 

 

Програм допунског рада 

 

 

Допунски рад се организује за ученике који стално или повремено заостају у савлађивању образовно- васпитних садржаја у 

редовној настави и самим тим не постижу задовољавајући успех из појединих предмета. 

Циљ допунске наставе је омогућавање ученицима који заостају у савлађивању образовно-васпитних садржаја да се лакше 

укључују у редовни васпитно-образовни процес. 

Задаци: 

− ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате, 

− савлађивање овако утврђених садржаја треба више ускладити са потребама и могућностима ученика за које се организује овакав 

рад, 

− пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог напредовања. 

Садржаји су идентични прописаном наставном плану и програму. Избор, ширина и дубина обраде, као и дидактичко-

методички поступци, у овим облицима рада су, више него обично, под утицајем индивидуалних карактеристика ученика укључених у 

допунски и припремни рад. 

Пре издвајања ученика за допунски рад утврђују се узроци и тешкоће које ученици имају у савлађивању градива. У самом 

идентификовању ученика за које треба организовати допунски рад учествује школски психолог, предметни наставник, одељењски 

старешина, родитељ и др. Узимајући у обзир узроке заостајања појединих ученика у савлађивању садржаја неких наставних предмета, 

допунским радом се обухватају: 

− ученици који долазе из других школа, 

− ученици који су похађали наставу у иностранству, 
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− ученици који су због болести, породичних и других оправданих разлога дуже одсуствовали са наставе, 

− ученици који перманентно заостају и тешко савлађују наставно градиво, 

− ученици који у току наставне године више пута у континуитету добију негативне оцене из неког наставног предмета, а 

посебно ако су из тог предмета у претходном разреду показали недовољан успех или ишли на поправни испит, 

− ученици који у довољној мери не познају језик на којем се обавља настава. 

Допунски рад се организује у току читаве наставне године. Потреба за организовање допунског рада утврђује се током 

школске године чим се испоље тешкоће и уочи заостајање појединих ученика у савлађивању садржаја неких наставних предмета. 

Допунски рад се може одржати у оквиру једног или два часа недељно. Трајање допунског рада се организује у зависности од пропуста 

у знању, нивоа усвојености градива, психофизичких могућности ученика, као и оптерећености ученика у току дана. 

Дужина рада са појединим ученицима у групама може трајати краће или дуже од 45 минута. Планови допунске наставе по наставним 

предметима налазе се у саставу Годишњег плана рада. 

 

Програм припремног рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припремни рад се организује за: 

 редовне ученике који су упућени на полагање разредног испита, редовне ученике који су упућени на полагање 

попраног испита, редовне ученике завршних разреда за полагање завршног и матурског испита, ванредне ученике. 

Организује се према садржајима из програма образовања. Циљ допунског и припремног рада је да омогуће ученицима да се 

лакше укључе у редован образовно-васпитни. 

 

Задаци су: ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате; усклађивање овако 

утврђених садржаја са потребама и могућностима ученика; пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну 

наставу и праћење њиховог напредовања; припрему ученика за полагање испита. 
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ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ 

ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

 

Програми и активности којима се развијају вештине решавања проблема, комуникације, тимског рада, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа се одвијају кроз редовну наставу, 

али и кроз ваннаставне активности. 

Годишње планови рада наставника (и месечни планови) су конципирани тако да садрже и развијање међупредметних компетенција. Овде је потребно, пре свега, истаћи међупредметне 

компетенције које се односе на Комуникацију, Решавање проблема, Сарадња, Предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

Када говоримо о наставним предметима чији садржаји и методе рада највише покривају ова питања треба истаћи пре свега предмете као што су: грађанско васпитање, психологија, филозофија 

и социологија. У наставку следи табеларни приказ активности: 

 

 Активност 

 

1. 
Подстицање развоја социјалних вештина - сазнања и социјалних односа 

Организовање радионица у којима се негује и подстиче толеранција, узајамно уважавање, поштовање, подршка, 

сарадња, комуникацијске вештине и брига о другима. 

 

 

2. 

Подстицање личног развоја, подстицање самопоуздања, слободног изражавања мишљења и ставова, изграђивање 

критичког односа према појавама у друштву, учење видова самопотврђивања уз уважавање других личности 

ученика, подстицање предузетничког духа 

Развијање иницијативе и самоиницијативе, Развијање вештина рада у тиму, комуникација и тимски рад, 

Подстицање сарадње између ученика, Вршњачко учење 

 

3. 

Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног разрешавања сукоба Едукација о комуникацији, 

врстама комуникација, карактеристикама, различитих врста група и о решавању интерперсоналних сукоба, као и о 

асертивности и емпатији. Ненасилна комуникација и конструктивно 

решавање сукоба Едукација о фрустрацијама и о реaкцијама на фрустрације 

4. Неговање активности за решавање индивидуалних проблема Развијање способности за решавање проблема 

 

Осим редовне наставе развоју вештина решавања проблема, комуникације, тимског рада, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа доприносе и ваннаставне активности које се 

одвијају у школи и ван ње. Унутар школе се ово остварује кроз секције, културне манифестације, приредбе, позоришне представе, организацијом, али учествовањем на разним квизовима, такмиченјима, 

камповима и друго. Школа пружа подршку ученицима за боравак у ИС Петници где се код ученика у великој мери утиче на развој вештина комуникације, тимски рад и самоиницијативу. Научно 

истраживачке радове и пројекте за ИС Петницу које ученици раде често спроводе у оквиру школе. 

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Школа је значајан фактор културне трансмисије у којој долази до узајамног деловања средине на школу и школе на друштвену средину. То се остварује кроз план сарадње са организацијама, 

институцијама културе (музеји, галерије, позоришта, домови културе, спортска друштва и др.) и родитељима. 

Основни циљ ових активности је организовано деловање школе на средину и обратно. Поред општих васпитних задатака, посебни задаци културне и јавне делатности школе били би: 

- оспособљавање ученика да користе све вредности које им пружа средина за њихов свестрани развој и богатији лични живот у слободном времену, као и презентовање оних резултата 

којима школа богати културни и друштвени живот средине (радне акције, прославе, јубилеји, манифестације, друштвено- користан рад), и 

- афирмација школе као културног центра у месту и стварање педагошких и друштвених услова за богаћење културног живота средине. 
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Садржај рада се односи на: 

1. Коришћење услова које пружа друштвена средина: 

- организовање коришћења програма библиотека, позоришта, музеја, домова културе, рекреативних и спортских центара; организовано коришћење програма научних трибина, предавања другим 

школа и факултета и др.; ангажовање истакнутих научних, културних, јавних радника за разговор са ученицима по жељи; организовање семинара, курсева у кабинетима и лабораторијама школе, 

организовање међушколских такмичења и смотри из разних научних и стручних области; организовање излета и екскурзија и других облика међусобне сарадње са школама из других средина и 

република; сарадња са друштвеном средином у програмирању и коришћењу спортских објеката у школи за рекреацију и физичко васпитање омладине. 

2. Упознавање друштвене средине са начином организовања и резултатима васпитно-образовног рада школе: 

- упознавање опреме: кабинета, савремених аудиовизуелних средстава и др., организовање изложби на којима се приказују практични радови, схеме, графикони и други производи наставе које су 

ученици у току обуке направили; приказивање стваралаштва секција и група ваннаставних активности, а које су везане за културно-уметничке приредбе, смотре, и достигнућа и стваралаштво (драмско, 

хорско, музичко, ликовно, производно и друго); спортске манифестације (приредбе, јавни наступи, такмичења); школске манифестације (прославе, јубилеји и друго); активности у оквиру међушколске 

сарадње (прославе, смотре, приредбе, изложбе и друго). 

3. Сарадња са родитељима: 

- рад и сарадња са родитељима у реализацији појединих активности; информисање родитеља о захтевима који се постављају ученицима; о резултатима ученика и др.; заједнички рад на подизању 

ефикасности ученика у учењу и раду; укључивање родитеља у остваривање образовно-васпитних послова и задатака из појединих програма и свих облика сарадње школе и друштвене средине (секције, 

професионална оријентација, друштвено-користан рад, манифестације и сл.); 

4. Учешће школе у активностима друштвене средине: 

- учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја (академије, изложбе и др.); организовање радних акција солидарности у месној заједници и широј друштвеној средини уз 

учешће ученика; широј друштвеној средини, и др.; укључивање талентованих ученика у културно-уметничка, спортска и друга друштва средине; организовано укључивање у акције као што су 

добровољно давање крви, пружања помоћи старима, акције Црвеног крста и друге акције које се организују у друштвеној средини. 

5. Школа као центар културног и друштвеног живота: 

- организовање разних облика подизања опште стручне и професионалне културе младих и одраслих (предавање, курсеви, семинари и др.); васпитање младих за хумане односе међу половима, 

припремање за брак и одговорно обављање родитељских дужности (школе за родитеље, саветовалиште, предавање и др.) 

Постоје разноврсне активности које школа организује у сарадњи културним и јавним установама ради остваривања своје културне функције. План културне и јавне делатности школе је 

саставни део Годишњег плана рада. Најзначајнији садржаји из ове области су свакако обележавање дана школе и јубилеја, програм за прославу Светог Саве, културно – уметнички програми и 

литерарно – музичке вечери у току године, прослава завршетка школске године за матуранте, сарадња са домовима културе, општинском библиотеком и телевизијом, као и посета позориштима, сајму 

књига и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења. 

 

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања, правилног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота 

и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, школа је реализује слободне активности, које се, по правилу, спроводе кроз рад у секцијама. 

Слободне активности представљају ваннаставни факултативни облик рада школе. 

Непосредан васпитно-образовни циљ ученичких слободних активности јесте да допринесу развоју личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и личном плану. 

Задаци слободних активности су: 

− проширење и продубљивање као и стицање нових знања и умења, а према интересовањима ученика, 

− задовољавање специфичних интересовања ученика уз активно усмеравање њихових склоности, способности и интересовања и подстицање професионалног развоја, 

− мотивисање и оспособљавање ученика за самосталан и креативан рад, 

− омогућавање ученицима организовање забаве и рекреације, као и других услова да самостално користе слободно време и организују духовни, културни и друштвени живот у средини у 

којој живе и раде. 

Слободне активности су многобројне и разноврсне и омогућавају укључивање сваког ученика у поједине облике рада. Поштујући принцип добровољности у опредељивању ученика, школа планира 

различите ваннаставне 
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активности. Обим реализације ових активности у многоме зависи од инетересовања ученика, али је битно пружити им могућности да кроз различите садржаје задовоље своја интересовања, стекну нова 

знања и добију нешто више од Школе него што је само знање садржаја наставних предмета. 

 

Планови рада стваралачких и слободних активности су саставни део Годишњег плана рада школе. 

 

1. Научно-истраживачке слободне активности 

Од научно истраживачких слободних активности у школи се организује: 

− Секција за хемију 

− Секција за билогију  

− Секција за физику 

− Секција за географију 

 

 

2. Научно-техничке и радно-производне слободне активности 

Ове активности припремају младе за способност да се брзо оријентишу у условима савремене производње које се под утицајем научно-техничког програма стално мења. 

Од научно-техничких слободних активности у школи се организује: 

 

− Информатичка секција, 

− Математичко – програмерска секција. 

 

3. Слободне културно – уметничке активности 

 
Од културно- уметничких слободних активности у школи се организује: 

− Рецитаторска секција (на српском језику) 

− Литерарна секција 

− Секција за немачки језик 

− Секција за енглески језик 

− Секција за француски језик 

− Ликовна секција 

− Хор и оркестар 

−  

 

3. Спортско-рекреативне активности 

 
Од спортско-рекреативних слободних активности у школи се организује: 

− Рукомет (девојке) 

− Одбојка (девојке и дечаци) 

− Кошарка 

− Атлетика 

− Стони тенис 
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4. Остале слободне активности 

 
Од осталих слободних активности у школи се организује: 

− Историска секција 

− Филозофска секцијa 

 

ПРОГРАМ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења, односно 22  ученика. Радом Ученичког парламента руководи председник. 

Циљ рада Ученичког парламента је старање о поштовању права ученика у школи и унапређење квалитета рада школе. 

               Задаци рада Ученичког парламента су: 

− давање мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања, годишњем плану рада, школском развојном плану, 

школском програму, начину уређивање школског простора, избору уџбеника, слободним ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији 

манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за образовање и васпитање ученика, 

− разматрање однос ученика и наставника и стручних сарадника и атмосферу у школи, 

− обавештавање ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима Ученичког парламента, 

− активно учествовање у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе, 

− предлагање чланова Стручног актива за развојно планирање из реда ученика. 

 

Паламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, односно проширеног сазива Школског одбора. План рада Ученичког парламента је саставни део Годишњег 

плана рада. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

Програм рада одељењских старешина спада у групу васпитних програма који се у школи спроводе, а пре свега у циљу подршке развоју личности ученика и неговања сарадње са родитељима. 

Одељењске старешине координирају радом одељења и одељењског већа. Они свој програм реализују кроз одржавање часова одељењског старешине, одржавање родитељских састанака, 

сазивање и вођење одељењских већа, консултације и саветовање са ученицима, родитељима, стручним сарадницима, директором и предметним наставницима. 

 

Разред Часова у гимназији ЕИТ 

I 37 74 

II 37 72 

III 37 70 

IV 33 62 

УКУПНО 144 278 
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Рад одељењског старешине има следеће циљеве. 

а) У одељењу: Формирање и неговање колективног духа, развијање другарства међу ученицима, формирање односа искрености и сарадње са професорима, сузбијање "лажне солидарности", 

развијање радних навика и одговорности, формирање позитивног односа према школској имовини, развијање свестраних и разноврсних интересовања ученика, праћење њиховог здравственог стања, 

помоћ у професионалном усмеравању и друго. 

б) У одељењском већу: Координација и сарадња са члановима већа ради што успешније реализације свих предвиђених планова и побољшање квалитета васпитно образовног рада, налажење 

и заједничко спровођење ефикаснијих мера за побољшање резултата рада, уз правоворемено информисање о свим значајним чињеницама у одељењу, размена искустава путем консултација и посета 

часова члановима већа и слично. 

в) Са родитељима: Упознавање родитеља са проблемима и успесима у учењу и дисциплини њихове деце, прикупљање података о социјално–економским условима и развојним проблемима 

ученика, остваривању сарадње у предузимању и спровођењу заједничких мера ради постизања образовно-васпитних циљева. 

Планови рада одељењских старешина се налазе у оквиру Годишњег плана рада. Међу значајније активности које спроводи одељењски старешина спадају: 

− креирање програма, активности и акција одељењске заједнице; 

− праћење укупног наставног процеса за одељење - реализације, постигнућа, редовност вредновања знања, стагнације у напредовању, потребе за додатном подршком; 

− подучавање или информисање о техникама учења и планирању слободног времена; 

− информисање родитеља на родитељским састанцима, као и у индивидуалним контактима са њима; 

− прикупљање, израђивање, класификовање документације о ученицима и њиховим активностима; 

− контролисање општег стања одељења, безбедности ученика и поштовања права ученика; 

− спровођење појачаног васпитног рада са ученицима; 

− саветовање у вези са професионалном оријентацијом; 

− подстицање развијања позитивних друштвених вредности; 

− пружање помоћи и подршке ученицима, родитељима, предметним наставницима и др. 

 

 

ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 

 

Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у дело. 

Професионална оријентација ученика усмерена је на подстицање даљег професионалног сазревања ученика, као и на помоћ ученицима у планирању њиховог даљег професионалног 

развоја.Рад на каријерном вођењу ученика има за циљ оспособљавање ученика за доношење одлуке о даљем образовању и избору будућег позива, као и оспособљавање за даљи каријерни развој и 

активно управљање каријером. 

Кроз редовну наставу и ваннаставне активности школа подстиче развој интересовања, формирање правилних ставова према раду, развијање културе рада и професионалне етике, оспособљава 

ученике за критичко процењивање резултата свог и туђег рада и развија свест о повезаности и целисходности рада. 

Важно је да ученик упозна себе и своје могућности, препозна и разуме своје циљеве и тежње, научи да прикупља инфомације о свету рада и путевима каријере, преиспитује усклађеност својих 

способности са захтевима занимања, посвети се активностима и преузме одговорност за своје одлуке. 

Постоје различите активности које школа организује самостално или у сарадњи са другим установама ради остваривања ове своје функције. План професионалне оријентације је саставни 

део Годишњег плана рада. 
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Како би остварила наведене циљеве, школа предузима више различитих активности које прожимају образовно-васпитни процес и специфичне активности директно усмерене на информисање, 

саветовање и развој вештина. 

 

На годишњем нивоу ове активности се усмеравају на подручја: самопроцене и развоја, информисање о високошколским установама и путевима образовања, информисање о занимањима и 

развој пословних вештина. 

 

САМОПРОЦЕНА И РАЗВОЈ 

− Едукација у области метода и техника успешног учења 

− Индивидуално саветовање психолога 

− Тестирање ученика из Националне службе за запошљавање за потребе професионалне оријентације и саветовања 

− Подстицање ученика на активно учење и преузимање одговорности у процесу учења и вредновања резултата у редовној настави 

− Реализација наставе грађанског васпитања 

− Неговање и развој талената ученика кроз укључивање у секције и додатну наставу 

− Подстицање укључивања ученика у културне и слободне активности 

− Прилагођавање наставе за ученике који се истовремено школују у уметничким школама или се активно баве спортом 

− Афирмисање и промовисање успеха ученика 

-  

ИНФОРМИСАЊЕ О ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА И ПУТЕВИМА ОБРАЗОВАЊА 

− Представљање факултета и високих школа у школи 

− Посете факултетима и високим школама 

− Посете сајмовима образовања 

− Едукација о употеби интернета у сврху прикупљања информација 

 

ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И РАЗВОЈ ПОСЛОВНИХ  ВЕШТИНА 

 

− Истраживање тржишта рада  

− Укључивање ученика у едукације у области писања биографије и мотивационих писама, разговора са послодавцима и начину пријављивања за посао, пословне комуникације и 

понашања 

− Подстицање предузетништва младих 

− Едукације у области вештина презентовања и промовисања 

 

Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, каријери, 

даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање сопственог става о томе. У том циљу школа прати развој ученика и информише их о занимањима, образовним профилима, условима 

студирања и потребама на тржишту рада. 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање или развој еколошке свести, развијање љубави према природи као и о значају очувања природних ресурса. 

Реализација овог програма омогућава услове за активно и креативно провођење слободног времена, промовише здравље и безбедне стилове живота, развија позитиван став и мишљење о школи, развија 

толеранцију, другарство, солидарност и хуманост. 
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Укупни образовно-васпитни утицај школе, као и свих носилаца посла у области заштите и унапређивања животне средине, састоји се у оспособљавању и навикавању ученика да у свом 

самообразовању и слободном времену користе све оне изворе културе који ће их подстицати на стваралачки рад и унапређење и очување животне средине и личног здравља. 

Циљ друштвено-корисног рада је да васпитава ученике да добровољним радом самостално и у оквиру друштвено-организованих активности у слободном времену, доприносе стварању и 

унапређивању услова живота и рада људи у ужој и широј друштвеној заједници. 

Задаци су: 

- развијање навика ученика да стално и рационално обављају различите послове рада задовољавања личних потреба, потреба породице и друштвене средине; 

- стицање навика и одговорности за чување и естетски изглед средине у којој ученик учи, ради и живи; развој и неговање урбане и комуналне културе; 

- развијање свести о потреби колективног рада и принципима који се примењују у акцијама и активностима друштвено-корисног рада; 

- развијање осећања одговорности за преузете обавезе и радне задатке уз неговање радне културе ученика и спремности за сарадњу. 

-  

План друштвено-корисног рада је саставни део годишњег плана рада, а потребно је истаћи активности као што су уређење школског дворишта, хола школе, уређење кабинета, помоћног 

кабинета, паноа и зидних новина, израда шема, графикона и других наставних учила, дежурство у клубу ученика, и др. 

Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање и развој свести о значају здраве животне средине, одрживог развоја и очувању и унапређењу природних ресурса. 

Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине, заједничким истраживањем и акцијама локалне заједнице и школе. У остваривању горе наведених 

циљева има и еколошка секција. 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ПРОГРАМ РАЗВИЈАЊА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА 

Здравствена превенција има за циљ изграђивање телесног, психичког и социјалног здравља и зреле личности оспособљене да се брине за очување, заштиту и унапређење сопственог здравља и 

здравља других људи. Школа ове циљеве остварује кроз активности као што су: акција добровољног давања крви у школи, лекарски преглед ученика 1. и 3. разреда, стоматолошки преглед као и 

предавања на тему AIDS-а, наркоманије,  заштита менталног здравља , организовање хуманитарних акција и др. 

Школа је превенцији физичког и менталног здравља посвећена кроз обавезну наставу, рад одељењских старешина, стручног сарадника  као и кроз факултативне ваннаставне активности. У 

оквиру обавезне наставе кроз наставни програм биологије, психологије и физичког васпитања наставници редовно развијају знања, позитивне ставове и подстичу развијање здравих животних навика. У 

оквиру других наставних предмета такође се наглашавају ризици неадекватног понашања када се уче одговарајуће наставне јединице које су са тим темама повезане. 

Вананаставне факултативне активности, кроз организовање радионица, трибина, гледање и анализу филмова, едукованих вршњачких едукатора и спољних сарадника промовишу здраву исхрану, 

апстиненцију од алкохола, одговорно понашање у циљу заштите репродуктивног здравља и превенцију од наркоманије 

 

Програм рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља и злостављања 

− Драган Поповић, директор школе 

− Драгана Ћирковић, педагог 

− Марина Кладник, професор физичког васпитања(координатор) 

− Маида Подбићанин, професор психологије 

− Младен Полић, професор рачунарства и информатике 

− Школски полицајац 

− Представник ђачког парламента 

 

 

 Овај Тим је израдио Програм за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и занемаривања у Школи који је саставни део Годишњег плана рада Школе. План рада Тима је посебан документ којим 

се планира рад Тима на остварењу заштите ученика од насиља.  Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од 

насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата. 
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ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА НАСИЉЕ,  ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ  

 

Свако насиље над ученицима се може спречити у атмосфери која: 

  развија и негује културу понашања  

 не толерише насиље и не ћути о њему  

 развија одговорност свих  

 обавезује на поступање све који имају сазнање о насиљу 

 Програмом заштите ученика су дефинисане превентивне активности, као и кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано шта се сматра насиљем, као и које све 

врсте и облике обухвата.  

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног, односно  понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавања 

здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог.  

Форме у којима се јавља насиље су следеће:  

Физичко насиље се односи на понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета/ученика. Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, 

чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл.  

Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика. Односи се и на ситуације 

у којима се пропушта обезбеђивање прикладне и подржавајуће средине за здрав емоционални и социјални развој у складу са потенцијалима ученика. Емоционално насиље и злостављање обухвата 

поступке којима се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, 

претња, застрашивање, ограничавање кретања ученика, као и други облици непријатељског понашања . 

Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално насиље. Односи се на следеће облике понашања: одвајање ученика од других на основу различитости, довођење у позицију 

неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу.  

Дигитално насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука 

електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл. 

Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није 

развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације. Сексуалним насиљем сматра се : сексуално узнемиравање - ласцивно коментарисање, 

етикетирање, ширење прича; додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви и сл.; навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним активностима, било да се 

ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и сл.) или неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам и сл.); коришћење децe/ученика за проституцију, порнографију и 

друге облике сексуалне експлоатације. 

Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине или не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им смањује могућност за безбедан и  

здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на појединце и установу. Злоупотреба подразумева и прекомерно подстицање, односно психолошки притисак на дете и 

ученика од стране родитеља или наставника ради постигнућа која могу да имају за последицу угрожавање психофизичког и социјалног развоја и најбољег интереса детета. 

Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим областима, што, у противном, може 

нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални и друштвени развој. Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или стараоца, да обезбеди услове за развој по питању: 

здравља, образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру разумно расположивих средстава породице или пружаоца неге, што изазива, или може, са 

великом вероватноћом, нарушити здравље детета или физички, ментални, духовни, морални и његов социјални развој. Ово обухвата и пропусте у обављању правилног надзора и заштите детета од 

повређивања у оноликој мери у којој је то изводљиво. 

Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне експлоатације. Ове активности 

имају за последицу нарушавање физичког или менталног здравља, образовања, као и моралног, социјалног и емоционалног развоја детета/ученика. 

 

 

ПОДЕЛА НАЈЧЕШЋИХ ОБЛИКА НАСИЉА 

У  табели су приказани нивои реаговања и различити облици насиља. У зависности од интензитета, учесталости и последица које насиље оставља, поједини облици се понављају на више различитих 

нивоа.  

 

 

ПРВИ НИВО 
 На првом нивоу , по правилу, активности предузима самостално одељењски старешина, наставник, односно васпитач, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са васпитном 

групом, одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално. Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био делотворан, ако су последице теже, ако је у питању насиље и 
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злостављање од стране групе према појединцу или ако исто дете и ученик трпи поновљено насиље и злостављање за ситуације првог нивоа, установа интервенише активностима предвиђеним за други, 

односно трећи ниво. 

ОБЛИЦИ НАСИЉА 

Физичко насиље Емоционално/психичк 

о насиље 

Социјално насиље Сексуално насиље и 

злостављање 

Насиље 

злоупотребом 

информационих 

технологија 

ударање чврга, 

гурање, штипање, 

гребање, гађање, 

чупање, уједање, 

саплитање, 

шутирање, прљање, 

уништавањ е ствари 

исмејавање, 

омаловажавање, 

оговарање, вређање, 

ругање, називање 

погрдним именима, 

псовање, 

етикетирање, 

имитирање, 

„прозивање 

добацивање, подсмевање, 

игнорисање, 

искључивање из групе 

или заједничких 

активности,фаворизовање 

на основу различитости, 

ширење гласина 

добацивање,псовање , 

ласцивни коментари, 

ширење прича, 

етикетирање, 

сексуално 

недвосмислена 

гестикулација 

Узнемиравајуће 

позивање, слање 

узнемиравајући х 

порука СМС-ом, 

ММС-ом.  

 

 

 

 

 

ДРУГИ НИВО 

На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина, односно главни васпитач у дому, у сарадњи са педагогом, психологом,тимом за заштиту и директорм, уз обавезно учешће 

родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитно-дисциплински поступак и изриче меру, у складу са законом. 

ОБЛИЦИ НАСИЉА 

 

Физичко насиље Емоционално/психичк 

о насиље 

Социјално насиље Сексуално насиље и 

злостављање 

Насиље 

злоупотребом 

информационих 

технологија 

шамарање, ударање, 

гажење, цепање 

одела, „шутке“, 

затварање, пљување,  

отимање и 

уништавање имовине, 

измицање столице, 

чупање за уши и косу 

уцењивање, претње, 

неправедно 

кажњавање, забрана 

комуницирања, 

искључивање, 

манипулисање 

сплеткарење, 

ускраћивање пажње 

од стране 

групе(игнорисање), 

неукључивање, 

неприхватање 

манипулисање, 

искоришћавање 

сексуално 

додиривање, 

показивање 

порнографског 

материјала, 

показивање интимних 

делова тела, свлачење 

Оглашавање, 

снимање и слање 

видео записа, 

злоупотреба 

блогова,форума и 

четовања, снимање 

камером појединаца 

против њихове воље, 

снимање камером 

насилних сцена, 

дистрибуирање 

снимака и слика 

 

 

 

 ТРЕЋИ НИВО  
На трећем нивоу активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, здравствена служба, 

полиција и друге организације и службе). Када су извршиоци насиља ученици старости до 14 година против којих се не може поднети прекршајна или кривична пријава, нити покренути 

прекршајни и кривични поступак, на овом узрасту се искључиво примењују мере из надлежности образовно-васпитног система, здравственог система и система социјалне заштите. У раду 
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са учеником до 14 година родитељ има обавезу да се укључи у појачан, односно по интензитету примерен потребама ученика васпитни рад. Уколико присуство родитеља није у најбољем 

интересу ученика, тј.може да му штети, угрози његову безбедност или омета поступак у установи, директор обавештава центар за социјални рад, односно полицију или јавног тужиоца. 

На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у интензитету примерен потребама ученика, као и покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере, у складу са законом. Ако је за рад са 

учеником ангажована и друга организација или служба, установа остварује сарадњу са њом и међусобно усклађују активности. 

ОБЛИЦИ НАСИЉА 

Физичко насиље Емоционално/психичк 

о насиље 

Социјално насиље Сексуално насиље и 

злостављање 

Насиље 

злоупотребом 

информационих 

технологија 

туча, дављење, 

бацање, 

проузроковање 

опекотина и других 

повреда, ускраћивање 

хране и сна, излагање 

ниским 

температурама, напад 

оружјем 

застрашивање 

уцењивање уз 

озбиљну претњу, 

изнуђивање новца или 

ствари, ограничавање 

кретања, навођење на 

коришћење 

наркотичких 

средстава и 

психоактивних 

супстанци, 

укључивање у 

деструктивне групе и 

организације. 

претње, изолација, 

малтретирање групе 

према појединцу или 

групи, организовање 

затворених група 

(кланова) које има за 

последицу 

повређивање других.  

завођење од стране 

одраслих, подвођење, 

злоупотреба 

положаја, навођење, 

изнуђивање и 

принуда на сексуални 

чин, силовање, 

инцест 

снимање насилних 

сцена, 

дистрибуирање 

снимака и слика, 

дечија порнографија 

 

 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 

Принципи на којима се заснива овај Програм и поступање на основу њега, односе се на: 

 - право на живот, опстанак и развој  

- најбољи интерес детета, уз обезбеђивање поверљивости података 

 - спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим Програмом 

 - активно учешће ученика, које се обезбеђује правовременим информисањем и давањем могућности да искажу своје мишљење 

Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у 

ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.  

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи:  

 Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања 

 Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља  

 Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и злостављања 

 Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, лок.заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема насиља 

  Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање 

  Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу 

  Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима и кућном реду 

  Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у школском животу о томе  

 Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља  

 Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина  

 Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора 

  Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи Специфични циљеви у интервенцији: 
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  Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља  

 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења Програма заштите 

 Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака 

  Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља 

 

Процедуре у ситуацијама насиља 

 

ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ 

 Ближе објашњење процедуре интервенције према редоследу поступака приликом појаве насиља у школи, из угла улога и одговорности:  

− Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се прикупљњем информација-директно или индиректно. 

 

− Прикупљње информација има за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу којих се потврђује или одбацује сумња на насиље, злостављање и занемаривање. Током прикупљња 

информација поштују се принципи утврђени Конвенцијом и правила која се примењују у поступцима у којима учествује малолетно лице- дете и ученик. 

 

− Установа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и занемаривању и врши преглед видео записа уколико установа има електронски надзор над простором. Када родитељ 

пријави директору непримерено понашање запосленог према његовом детеу, директор поступа у складу са законом. 

− У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање учесника. Када се потврди сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за извршено насиље, 

злостављање и занемаривање. 

 

− Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих запослених у установи, а нарочито најближег присутног запосленог и дежурног наставника, односно васпитача 

да одлучно прекине све активности, раздвоји и смири учеснике у акту насиља. У случају да запослени процени да је сукоб високо ризичан и да не може сам да га заустави, одмах да тражи 

помоћ. 

− Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад) обавља се 

одмах накобн заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није доступан или његово обавештавање није у најбољем интересу детеа и ученика, установа одмах обавештава центар за 

социјални рад. 

− Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница на што објективнији начин, процене нивоа насиља  и злостављања, нивоа ризика и предузимања 

одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције, односно ради успостављања и развијања усклађеног, уједначеног и ефикасног одступања. У 

консултације у установи укључују се: одељењски старешина, дежурни наставник, васпитач, психолог, педагог, тим за заштиту, директор, ученички парламент. 

− Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, као и да одреде 

мере и активности, у консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: министарство надлежно за послове образовања и васпитања- надлежну Школску управу, центар 

за социјални рад, полицију, правосудне органе, здравствену службу, а по потреби одељење надлежно за послове ученичког и студентског стандарда. 

− Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни план заштите сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за сву децу и ученике- учеснике 

насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и злостављања). 

 

План заштите зависи од: врсте и тежине насилног понашања, последица насиља по појединца и колектив,  броја учесника и сл. Мере и активности се планирају на основу сагледавања 

карактеристика детета/ученика, потреба за подршком и уз учешће детета/ученика и родитеља, осим када се ради о насиљу у породици, када је нужно укључити надлежни центар за 

социјални рад. 

 

План заштите: 

Активности усмерене на 

промену понашања(појачан 

васпитни рад, рад са 

родитељем, рад са 

одељењском заједницом, 

укључивање ученичког 

парламента, савета родитеља, 

по потреби и органа 

управљања) 

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Начини којима ће се 

обезбедити поновно 

укључивање свих 

учесника насиља у ширу 

друштвену заједницу 

Евалуација плана 
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− План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељењским старешином, односно васпитачем, психологом, педагогом, секретаром, директором и родитељем, а по потреби и са 

другим надлежним организацијама и службама. 

− За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним органима, организацијама и службама и обавештава Министарство, односно надлежну 

школску управу у року од 24 сата. Процена нивоа насиља у року од 24 сата утврђује се на састанку тима за заштиту. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за 

заштиту процени да тиме може да буде угрожен најбољи интерсе детета и ученика, о чему обавештава полицију или надлежног јавног тужиоца и надлежни центар за социјални рад. 

− Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако је директор учесник насиља, злостављања или занемаривања. У том случају комуникацију са медијима 

остварује председник органа управљања. О комуникацији са медијима поводом конкретних ситуација насилног и ризичног понашања када се од установе тражи изјава, установа је 

дужна да одмах обавести школску управу и службу надлежну за односе са јавношћу Министарства. 

− Ако се утврди одговорност директора за непредузимање или неблаговремено предузимање одговарајућих мера, прописаних овим правилником, у случајевима повреде забране 

насиља, у складу са законом који уређује основе система образовања и васпитања стичу се услови за престанак дужности директора. Директор установе је пркршајно одговоран 

уколико одмах по сазнању не пријави насиље у породици или непосредну опасност од насиља, омета пријављивање или не реагује на њега. 

− Ефекте предузетих мера и активности прати установа(одељењски старешина, васпитач, тим за заштиту, педагог, психолог) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других 

активности установе. Установа прати понашање детета које је трпело и које је извршило насиље и злостављање, али и деце и ученика који су индиректно били укључени (сведоци). 

− Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. Ефекте предузетих мера прате и надлежне службе Министарства. 

 

 

Документација, анализа и извештавање 

 

У спрвођењу превентивних и интервентних мера и активности установа: 

− Прати остваривање програма заштите установе; 

− Евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа; 

− Прати оставривање конкретних планова заштите другог и трћег нивоа; 

− Укључује родитеља у васпитни рад у складу са врстом и нивоом насиља и праћење ефеката предузетих мера и активности; 

− Анализира стање и извештава. 

− Одељењски старешина бележи насиље на првом нивоу; прати и процењује делотворност предузетих мера и  активности и евидентира у педагошкој документацији. 

− О случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) документацију (службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, догађају, предузетим 

радњама и др.) води, чува и анализира за потребе установе педагог, а изузетно, други члан тима за заштиту кога је одредио директор. Тим подноси извештај директору два пута годишње. 

Директор извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент. 

− Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду установе и доставља се Министарству, односно надлежној школској управи. Извештај садржи, нарочито: 

анализу ефеката превентивних мера и активности и резултате самовредновања у овој области, број и врсту случајева насиља, злостављања и занемаривања, предузете интервентне мере и 

активности, као и њихове ефекте. 

− Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима у поступку заштите детата и ученика, осим ако је на основу закона, а на захтев суда, односно другог надлежног органа 

обавезан да их достави.  Коришћење документације у јавне сврхе и руковање подацима мора бити у складу са законом.  

− На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, вредновања квалитета и ефикасности предузетих мера и активности у области превенције и интервенције, установа 

дефинише даљу политику заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
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Акциони план Програма заштите од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања школске 2022/23. 

Садржај  

Превентивне активности Време Носиоци активности 

Одговорне 

особе Очекивани резултати 

 Анализа  стања 

Октобар 

2022. 

 

Тим за заштиту од 

дискриминације,насиља,

злостављања и 

занемаривња 

Директор Извршена анализа стања 

Информисања о правима, обавезама и 

одговорностима учесника у 

образовању у спречавању и 

заштити од дискриминације и 

дискриминаторног понашања; 

 

 

Септембар 

2022. 

 Одељењске     

старешине 

 

 

 

Директор 

         Родитељи и други учесници у образовању су информисани правима, 

обавезама и одговорностима 

Информисање  учесника у 

образовању, запослених и 

родитеља о планираним 

активностима и могућностима 

пружања подршке и помоћи 

 

 

 

Септембар 

2022. 

Одељењске старешине, 

чланови тима 

 

 

 

Директор 

       Родитељи и други учесници у образовању су информисани правима 

обавезама и одговорностима 

 Предлагање  мера за унапређивање 

превенције и заштите од 

дискриминације  

 

       Рад са учесницима у обрзовању који 

трпе,чине или сведоче 

дискриминаторно понашање 

 

 

Септембар 

2022.  

 

Директор школе 

Тим ,педагог 

Директор школе 

Тим ,педагог 

 

Директор 

школе 

 

Директор 

школе 

Сви су упознати са предложеним мерама 

Урађени су индивидуални планови заштите за учеснике  

Учесталост дискриминаторног 

понашања,број поднетих пријава. 

 

Током 

године 

 

Директор школе,тим 

Ти 

Ди Директор 

школе 

Пр Праћено је дискриминаторно понашање,извршен је увид у учестоалост 

насиља и у  број поднетих пријава распрострањеност различитих облика 

дискриминације,евидентира се број случајева дискриминаторног 

понашања  

Укључивање  родитеља у 

планирање мера и спровођење 

активности за спречавање и 

сузбијање дискриминаторног 

понашања 

 

 

 

Септембар 

2022. 

 

Директор 

школе,разредне 

старешине 

 

Директор 

школе 

 

Родитељи су укључени у планирање мера и спровођење активности за 

спречавање и сузбијање дискриминаторног понашања 
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Васпитни рад, појачан васпитни 

рад и васпитни рад који је у 

интензитету примерен 

потребама специфичностима 

установе и најбољем интересу 

детета 

Током 

године 

 

Одељењски 

старешина,педагог, 

директор,Тим 

Директор 

школе 
Израђени су индивидуални планови заштите ученика 

Укључивање представника Тима за 

заштиту од насиља ради планирања 

активности у ИОП-у уколико 

постоји потреба 

Током 

године 

 

Одељењски 

старешина,педагог, 

директор,Тим 

Директор 

школе 
Укључен је предстваник тима и  израђен је ИОП 

 

Формирање вршњачког тима за 

заштиту од насиља 

 кога чине три ученика из 

Ученичког парламента и Чланова 

Ученичког парламента за Школски 

одбор  

Током 

године 

 

Педагог  Педагог 
Формиран је вршњачки тим који прати и обавештава о случајевима 

насиља у школи и чланови Ученичког парламента за Школски одбор  

 

Ре           Редовно се води књига 

дежурства у коју се бележе све 

активности у вези са нарушавањем 

реда,и организовано је дежурство 

ученика и наставника  

 

Током 

године 

 

 дежурни наставници  

 

 

Директор 

школе 

 

За    Бележене су све активности у вези са нарушавањем реда,направљен је 

распоред дежурства ученика и наставника  

Остварује се сарадња са МУП-ом и  

Школском управом Министарства 

Током 

године 
Директор школе 

Директор 

школе 

 

Остварена је сарадња са Муп-ом, и Школском управом 

Сарађује се са Центром за 

Социјални рад у оквиру превенције 

Током 

године 

 

Директор школе , 

педагог  

 

 

Директор 

школе 

 

Остварена је сарадња са Центром за Социјални рад 

Организовање ваннаставних 

активности у оквиру школе у 

смислу осмишљавања слободног 

времена 

Током 

године 

 

Одељењске  старешине, 

предметни наставници 

 

Директор 

школе 

 

Организоване су ваннаставне активности у школи 

Богаћење школске библиотеке 

едукативним књигама како 

ненасилно решавати сукобе и 

популариѕовање читања књига 

 

Током 

године 

 

 

Одељењске 

старешине,библиотекар 

 

Директор 

школе 

 

Прикупљене су књиге за школску библиотеку  

Стручно усавршавање  

 

Током 

године 

 

Сви запослени 

 

 

Директор 

школе 

 

 

Наставници су похађали семинаре 
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Пр Предавања стручњака из других 

институција 
По  Пo потреби  

Директор 

школе 

 

Др           Организована су предавања стручњака из других институција 

Учешће у хуманитарним акцијама 

 

Током 

године 

Ученички парламент, 

учитељи, ученици, 

одељењске старешине, 

педагог 

Директор 

школе 

 

Организоване су хуманитарне активности у школи 

Умрежавање свих кључних 

носилаца превенције насиља (Савет 

родитеља, Школски одбор, 

Ученички парламент, Наставничко 

веће) 

Током 

године 
Сви поменути актери 

Директор 

школе 

 

Умрежени  су сви носиоци превенције насиља (Савет родитеља, Школски 

одбор, Наставничко веће) 

Садржај 

Интервентне активности Време Носиоци активности 

Одговорне 

особе Очекивани резултати 

Проверавање добијене 

информације (прикупљање 

информација) 

 Сазнање о насиљу 
опажањем(препознавањем 

спољашњих знакова) или 

добијањем информација 

(поверавањем од стране жртве 

насиља или треће особе 

родитељ,наставник) 

 

Током 

године 

 

Сви запослени у школи 

 

 

Сви 

запослени у 

школи, 

директор 

 

Надлежни у школи ће бити упознати са случајевима насилног понашања у 

школи 

 

Заустављање 

дискриминаторног понашања и 

смиривање учесника  

обавештавање одговорне особе 

(зауставити насиље благовремено) 

и  смиривање учесника 

 

Током 

године 

дежурни наставник, 

одељењски  

старешина,предметни 

наставник 

Сви 

запослени у 

школи, 

директор 

Зауставити насиље благовремено 

 

Пријава директору и 

обавештавање родитеља 

Током 

године 

      

    Одељењски  старешина, 

предметни наставник 

Директор

,разредне 

старешине 

 

Директор школе ће бити информисан о томе да се насиље догодило и о 

околностима самог догађаја или упознат са сумњама о томе да ли се 

насиље дешава) 
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Прикупљање релевантних 

информација и консултације и 

процена нивоа  насиља 

 

Током године 

Тим за заштиту од 

дискриминације,насиља,

злостављања и 

занемаривња 

 

 

 

 

Директор 

 

 

Пр     Приикупљене си инфорамције и извршена је процена нивоа насиља 

Консултације у установи 

 

 

      Током 

године 

Тим за заштиту од 

дискриминације,насиља,

злостављања и 

занемаривања, педагог, 

директор 

Директор 

 

Биће извшена процена нивоа ризика и одређена 

одговорност унутар 

установе за инцидедент и утврђено да ли постоји неопходност 

консултација ван школе школе 

Заштитне мере према ученику 
Током 

године 

Тим за заштиту од 

насиља 

Директор 

 

Урађене су заштитне мере према ученику-план заштите –индивидуални 

план заштите 

Праћење ефеката предузетих 

мера 

-прате се  и процењују ефекти 

предузетих мера и активности за 

спречавање и сузбијање 

дискриминаторног понашања и даје 

одговарајуће предлоге директору; 

Вредновање предузетих 

активности,планирање новог 

циклуса интервентних активности у 

склопу Програма заштите ученика 

од насиља 

      Током 

године 

 

Тим за заштиту од 

насиља 

 

Директор, 

тим за 

заштиту 

 

Праћени су ефекти предузетих мера 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ТРГОВИНЕ ДЕЦОМ И МЛАДИМА 

 

 

ШТА 

(садржај, 

тема) 

 

ЦИЉНА 

ГРУПА 

КАКО 

(предавање

, дебата, 

филм) 

 

КО 

 

СА КИМ 

(ко су сарадници) 

 

КАДА 

 

ОЧЕКИВАНИ 

ИСХОД 

Трговина 

људима 

Ученици и 

наставници 

Предавање Представници 

МУП-а 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

злостављања и 

занемаривања 

У току 

школске 

године 

Ученици и 

наставници ће 

бити упознати са 

појмом трговине 

људима, намером 

експлоатације и 

виктимизације 

детета, ко може 

бити жртва, као и 

начинима 

превазилажења 

трауме. 

Подршка 

жртвама 

трговине 

људима 

Ученици Предавање, 

филм 

Тим за заштиту 

ученика 

Представници у 

Ђачком 

парламенту 

У току 

школске 

године 

Ученици ће бити 

упознати са тиме 

на који начин се 

може пружити 

подршка жртвама 

трговине људима. 

Идентифик

ација 

жртава 

трговине 

људима 

Наставници Упознавање 

наставника 

са листом 

индикатора 

за 

прелиминар

ну 

идентифика

цију жртава 

трговине 

људима 

Тим за заштиту Наставници У току 

школске 

године 

Благовремена 

интервенција ако 

је ученик изложен 

неком облику 

трговине људима. 
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У НАСТАВКУ ШКОЛСКИ ПРОГРАМ САДРЖИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА  

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

КАО И ЗА СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ 

 

 

НАКОН  ТОГА ЈЕ ПЛАН И ПРОГРАМ ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА 



40 

40  

 

 

СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
I РАЗРЕД 
часова 

II 
РАЗРЕД 
часова 

III 
РАЗРЕД 
часова 

IV 
РАЗРЕД 
часова 

УКУПН
О 
часова 

Час одељенског старешине 37 37 37 33 144 

Додатна настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунска настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремна настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

I 

РАЗРЕД 

II 

РАЗРЕД 

III 

РАЗРЕД 

IV 

РАЗРЕД 

Час одељенског старешине 37 37 37 33 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 

наставн

их дана 

до 5 

наставн

их дана 

Језик националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Слободне активности (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, 

спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности) 

30–60 часова 

годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15–30 часова 

годишње 

 

Остваривање плана и програма наставе и учења 

1. Распоред радних недеља у току наставне године 

 I 

РАЗРЕД 

II 

РАЗРЕД 

III 

РАЗРЕД 

IV 

РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 37 37 33 

Слободне активности (ваннаставне активности) 2 2 2 2 

Матурски испит    4 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

2. Подела одељења на групе ученика1 

 I 

РАЗРЕД 

II 

РАЗРЕД 

III 

РАЗРЕД 

IV 

РАЗРЕД 

Број 

ученика 

у групи 

Рачунарство и информатика 74 74 37 33 до 10 

Први страни језик 37 18,5 18,5 16,5 до10 

Други страни језик 37 18,5 18,5 16,5 до 10 

Спорт и тренинг 74 148 111 99 до10 

Спорт и здравље 74 111 111 99 до10 

1 Ученици се деле у групе на часовима који су планом наставе и учења предвиђени за вежбе. 
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 
 

 

Листа изборних програма 

 

Изборни програми 
РАЗРЕД 

I II III IV 

1. Језик, медији и култура 1 1   

2. Појединац, група и друштво 1 1   

3. Здравље и спорт 1 1   

4. Образовање за одрживи развој 1 1 2 2 

5. Уметност и дизајн 1 1 2 2 

6. Примењене науке 1 1   

7. Примењене науке 1   2 2 

8. Примењене науке 2   2 2 

9. Основи геополитике   2 2 

10. Економија и бизнис   2 2 

11. Религије и цивилизације   2 2 

12. Методологија научног истраживања   2 2 

13. Савремене технологије   2 2 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО– ВАСПИТНОГ РАДА 
I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

IV РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине 37 37 37 33 144 

Додатна настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунска настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремна настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

 

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Час одељенског старешине 37 37 37 33 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана до 5 наставних дана 

Језик националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Слободне активности (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-ре- 

креативне и друге ваннаставне активности) 
30–60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15–30 часова годишње 

 

 

Остваривање плана и програма наставе и учења 

 

1. Распоред радних недеља у току наставне године 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 37 37 33 

Слободне активности (ваннаставне активности) 2 2 2 2 

Матурски испит    4 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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2. Подела одељења на групе ученика1 

 

Друштвено-језички смер I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД Број ученика у групи 

Рачунарство и информатика 74 74 37 33 до 15 

Први страни језик  18,5 37 66 до15 

Други страни језик  18,5 18,5 16,5 до 15 

Филозофија   18,5  до 15 

Биологија   18,5  до 15 

Физика  18,5 18,5 16,5 до 15 

Хемија  18,5   до 15 

 

 

 

Природно-математички смер I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД Број ученика у групи 

Рачунарство и информатика 74 74 37 66 до 15 

Први страни језик  18,5 18,5 16,5 до15 

Други страни језик  18,5 18,5 16,5 до 15 

Биологија  37 18,5 33 до 15 

Физика  37 18,5 33 до 15 

Хемија  37 37  до 15 

Музичка култура  18,5   до 15 

Ликовна култура  18,5   до 15 

 

1 Ученици се деле у групе на часовима који су планом наставе и учења предвиђени за вежбе. 
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА 

СПОРТ 

1. ЦИЉЕВИ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 

– развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у савременом друштву; 
– оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања; 
– свест о важности здравља и безбедности; 
– оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад; 
– поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања 

различитости; 
– развој мотивације и самоиницијативе за учење, оспособља- вање за самостално учење, способност самовредновања и изража- вања 

сопственог мишљења; 
– пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, ра- 

звојним потребама и интересовањима; 
– развој свести о себи, стваралачких способности и критич- ког мишљења; 
– развијање ненасилног понашања и успостављање нулте то- леранције према насиљу; 
– развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етикe; 

– развијање позитивних људских вредности; 
– развијање компетенција за разумевање и поштовање људ- ских права, грађанских слобода и способности за живот у демо- 

кратски уређеном и праведном друштву; 
– развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и 

неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултурал- 
ности, поштовање и очување националне и светске културне ба- штине. 

2. ОПШТЕ УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА 

 

I. Програми оријентисани на процес и исходе учења 

Структура програма наставе и учења свих обавезних пред- мета је конципирана на исти начин. На почетку се налази циљ наставе и учења 
предмета за сва четири разреда општег средњег образовања и васпитања. Иза циља се налазе општа предметна и специфичне предметне 
компетенције. У табели која следи, у првој колони наведени су стандарди који су утврђени за крај образов- ног циклуса, а који се 
делимично или у потпуности достижу на крају разреда, у другој колони дати су исходи за крај разреда, а у трећој се налазе теме/области 
са кључним појмовима садржаја. За предмете који немају утврђене стандарде за крај средњег образо- вања, у табели не постоји 
одговарајућа колона. Након табеле следе препоруке за остваривање наставе и учења предмета под насловом Упутство за дидактичко-
методичко остваривање програма. Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је форма- тивно и сумативно и реализује се у 
складу са Правилником о оце- њивању ученика у средњем образовању и васпитању, а у оквиру Упутства за дидактичко-методичко 
остваривање програма на- лазе се препоруке за праћење и вредновање постигнућа ученика у односу на специфичности датог предмета. 

Сви програми наставе и учења засновани су на општим ци- љевима и исходима образовања и васпитања и потребама ученика. Усмерени су 
на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји су у функцији остваривања исхода 
који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави 
захваљујући знањима, ставовима и вешти- нама које је градио и развијао током једне године учења конкрет- ног наставног предмета. Овако 
конципирани програми подразуме- вају да оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то како општих и специфичних 
предметних, тако и кључних. Прегле- дом исхода који су дати у оквиру појединих програма наставе и учења може се видети како се 

постављају темељи развоја кључних компетенција које желимо да ученици имају на крају општег сред- њег образовања. 

На путу остваривања циља и исхода, улога наставника је врло 

важна јер програм пружа простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. Оријен- тација 
на процес учења и исходе брига је не само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене 
целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом. 

Програми наставе и учења, наставницима су полазна основа и педагошко полазиште за развијање наставе и учења, за планира- ње 

годишњих и оперативних планова, као и непосредну припрему за рад. 

II. Препоруке за планирање наставе и учења 

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети. Она се одвија кроз динамичну 

спрегу међусобних односа и различитих активно- сти у социјалном и физичком окружењу, у јединственом контексту конкретног одељења, 
конкретне школе и конкретне локалне зајед- нице. Зато, уместо израза реализовати програм, боље је рећи да се на основу датог програма 
планирају и остварују настава и учење који одговарају конкретним потребама ученика. Настава треба да обезбеди сигурну, подстицајну и 

подржавајућу средину за учење  у којој се негује атмосфера интеракције и однос уважавања, сарад- ње, одговорности и заједништва. 

Полазећи од датих исхода учења и кључних појмова садр- жаја, од наставника се очекује да дати програм контекстуализује, односно да 
испланира наставу и учење према потребама одељења имајући у виду карактеристике ученика, наставне материјале које ће користити, 
техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине. 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководи- ти се: 

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начи- на учења, темпа учења и брзине напредовања; 

– интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих на- ставних 
предмета; 

– партиципативним и кооперативним активностима које омо- гућавају сарадњу; 
– активним и искуственим методама наставе и учења; 
– уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја учења са 

животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог и свакодневном животу; 

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем ин- тересовања за учење и континуирано сазнавање;редовним и 
осмишљеним прикупљањем релевантних пода- така о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постиг- нутом степену развоја 
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компетенција ученика. 
Полазећи од датих исхода, наставник најпре, као и до сада, креира свој годишњи (глобални) план рада из кога касније разви- ја своје 
оперативне планове. Како су исходи дефинисани за крај наставне године, наставник треба да их операционализује прво у оперативним 
плановима, а потом и на нивоу конкретне наставне јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и 
писања припреме за час, дефинише исходе за час који воде ка остваривању исхода прописаних програмом. 

При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи ра- зликују. Неки се лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода 
потребно више времена и више различитих активности. 

Посебну пажњу током непосредне припреме за наставу тре- ба посветити планирању и избору метода и техника, као и облика рада. 
Њихов избор је у вези са исходима учења и компетенцијама које се желе развити, а одговара природи предмета, конкретним садржајима и 
карактеристикама ученика. У том смислу на настав- нику је да осмишљава разноврсне активности, како своје, тако и активности ученика. 
Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења кроз 

самостално проналажење информација, критичко разматрање, обраду података на различите начине, пре- зентацију, аргументовану 
дискусију, показивање иницијативе и спремности на акцију. 

Од наставника се очекује да континуирано прати и вреднује свој рад и по потреби изврши корекције у свом даљем планира- њу. Треба 
имати у виду да се неке планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод или изнад 
могућности ученика, не обезбеђују остваривање исхода учења, не доприносе развоју компетенција, не одговарају садржају итд. Кључно 
питање у избору метода, техника, облика рада, актив- ности ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, које 

когнитивне процесе код ученика подстиче (са фоку- сом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памће- ња), којим 
исходима и компетенцијама води. 

III. Препоруке за праћење и вредновање наставе и учења 

Праћење и вредновање је део професионалне улоге наставни- ка. Од њега се очекује да континуирано прати и вреднује: 

– процес наставе и учења, 

– исходе учења и 

– себе и свој рад. 
Оријентисаност нових програма наставе и учења на исходе и процес учења омогућава: 

– објективније вредновање постигнућа ученика, 

– осмишљавање различитих начина праћења и оцењивања, 
– диференцирање задатака за праћење и вредновање ученич- ких постигнућа и 

– боље праћење процеса учења. 
Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о оцењивању 
ученика у средњем образовању и васпитању. У на- стави оријентисаној на остваривање исхода учења вреднују се и процес учења и 
резултати учења. Поред уобичајених начина пра- ћења и оцењивања ученика путем усменог и писменог испити- вања које даје најбољи 
увид у резултате учења, постоје и многи други начини које наставник може и треба да употребљава како би објективно проценио не само 

резултате већ и процес учења. У том смислу, путем посматрања, он може да прати следеће показатеље: начин на који ученик учествује у 
активностима, како прикупља по- датке, како аргументује и доноси закључке. Посебно поуздани по- казатељи су квалитет постављених 
питања, способност да се нађе веза међу појавама, навођење примера, спремност да се промени мишљење у контакту са аргументима, 
разликовање чињеница од интерпретација, извођење закључака, прихватање другачијег ми- шљења, примењивање, предвиђање 
последица, давање креативних решења. Поред тога, наставник прати и вреднује како ученици ме- ђусобно сарађују у процесу учења, како 
решавају сукобе мишље- ња, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују 
критичко мишљење уме- сто критицизам. 

Како ни један од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Једино тако 
наставник може да сагледа слабе и јаке стране ученика. При- ликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну 
информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Повратна информација треба да буде увре- мењена, дата 
током или непосредно након обављања неке актив- ности; треба да буде конкретна, да се односи на активности и про- дукте ученика, а не 
на његову личност. 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном про- ценом нивоа на коме се он налази и у односу на који ће се про- цењивати 
његов даљи ток напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба 

оспособљавати и охрабривати да процењују соп- ствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 

Ученике треба континуирано, на различите начине, охрабри- вати да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да 
би свој рад унапредили. Резултате целокупног праће- ња и вредновања (процес учења и наставе, исходе учења, себе и свој рад) наставник 
узима као основу за планирање наредних ко- рака у развијању образовно-васпитне праксе. 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функци- оналних знања о језичком систему и култури и унапређивањем стратегија 
учења страног језика развије комуникативну компетен- цију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркулту- рално разумевање 
и професионални развој. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогу- ћавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита  у 
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним си- 
туацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. Владање страним 
језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, обра- зовању и раду. Учењем 
страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и са- радњу, уважавање 
различитости култура и културу дијалога. 

Основни ниво 



45 

45  

 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да ра- зуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са личним 
интересовањем и познатим областима и активно- стима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 
информацију у текстовима са темом од непо- средног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непо- средног окружења и ради 
сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да  разуме  суштину  текста  или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази 
се у не/предвидивим ситуацијама када му је неоп- ходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом изла- гању оствари свој 
интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија  излагања или дискуси- је о 
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/ или 
образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широ- ком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција 

(слушање и читање) 

 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао сва- кодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основно 
лингвистичко знање, чита краће текстове написане стан- дардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/ или блиских 
области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у сва- кодневним ситуацијама и једноставна излагања  и  презентације из блиских 
области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 
сложене језичке структуре, ученик разуме оп- шти смисао и допунске информације, користећи различите техни- ке/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон 
разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана 
или оригинална прозна књижевна дела, актуелни но- вински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који 
чита. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција 

(говор и писање) 

 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобича- јеним 
општим и блиским темама. Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и пи- сма, и/или 
према моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног инте- ресовања, 
образовања, културе и сл. Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, 
излаже и/или према упутству пише компактни текст по- штујући правописну норму и основна правила организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усме- ној или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или 
самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих 
извора, износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или 
неформалну преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се више 
пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање оси- гурава 
досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано 
сагледавају из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета Страни језик и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз све 
четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 
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Разред Први 

Недељни фонд часова 2 (1 час теорије + 1 час вежби) 

Годишњи фонд часова 74 часа (37 часова теорије + 37 часова вежби) 

 

 

СТАНДАР

ДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку првог разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМЕ 

и кључни појмови 

садржаја програма 

Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која 

се саопштавају разговетно и полако. 

2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између 

двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном 

контексту. 

2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих 

монолошких излага- ња у образовном и јавном контексту. 

2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео 

записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих 

текстова у вези с бли- ским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. 2.СТ.1.2.2. Проналази 

потребне информације у једноставним текстовима (нпр. 

огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске вести). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из 

свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о 

руковању, етикете на производима, јеловник и сл.). 
2. СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних 
дела, и друге појед- ностављене текстове који се односе на 
цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других 
народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. 

поздрављање, представља- ње, н захваљивање). 

2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата 

или упућује понуду или позив. 

2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 

приватном, јавном и образовном контексту. 

2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, 

активности, догађаје). 

2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о 

блиским темама. 2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира 

кратке поруке, изјаве, упутства или питања. 
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa 
културом и традици- јом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. 

изражава захвал- ност, извињење, упозорење). 

2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 

свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, 

осећања). 

2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне 

податке, образовање, интересовања и сл. 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз 

помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и 

израза које му омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи 
једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу 

уобичајене речи које користи у говору. 

2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну 

норму. 2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички 

регистар. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 

– адекватно реагује на усмене поруке у 
вези са актив- ностима у образовном 
контексту; 
– разуме основну поруку краћих излагања 
о познатим темама у којима се користи 
стандардни језик и разго- ветан изговор; 
– разуме информације о релативно 
познатим и бли- ским садржајима и 
једноставна упутства у приватном, јавном 
и образовном контексту; 
– разуме општи смисао информативних 
радијских и телевизијских емисија о 
блиским темама, у којима се користи 
стандардни говор и разговетан изговор; 
– разуме основне елементе радње у 
серијама и фил- мовима у којима се 
обрађују релативно блиске теме, 
ослањајући се и на визуелне елементе; 
– разуме суштину исказа (са)говорника 
који разгова- рају о блиским темама, уз 
евентуална понављања и појашњавања; 
– изводи закључке после слушања 
непознатог текста у вези са врстом 
текста, бројем саговорника, њиховим 
међусобним односима и намерама, као и 
у вези са општим садржајем; 
– ослањајући се на општа знања, 
искуства и контекст поруке, увиђа 
значење њених непознатих елемената; 
– памти и контекстуализује битне елементе 

поруке. 

РАЗУМЕВАЊЕ 

ГОВОРА 

 
– разумевање говора; 
– комуникативна ситуација; 
– монолошко и 
дијалошко изла- гање; 
– стандардни језик; 
– изговор; 
– информативни прилози; 
– размена информација; 
– култура и уметност; 
– ИКТ 

– разликује најучесталије врсте 
текстова, познајући њихове основне 
карактеристике, сврху и улогу; 
– разуме краће текстове о конкретним 
темама из свакодневног живота, као и 
језички прилагођене и адаптиране 
текстове утемељене на чињеницама, веза- 
не за домене општих интересовања; 
– разуме осећања, жеље, потребе 
исказане у краћим текстовима; 
– разуме једноставна упутства и 
саветодавне текстове, обавештења и 
упозорења на јавним местима; 
– разуме краће литерарне форме у 
којима доминира конкретна, фреквентна 
и позната лексика (конкретна поезија, 
кратке приче, анегдоте, скечеви, 
стрипови); 
– проналази, издваја и разуме у 
информативном тексту о познатој теми 
основну поруку и суштинске 
информације; 
– идентификује и разуме релевантне 
информације у писаним прототипским 
документима (писмима, 
проспектима) и другим нефикционалним 
текстовима (новинским вестима, 
репортажама и огласима); 
– препознаје основну аргументацију у 
једноставнијим текстовима (нпр. 
новинским колумнама или писмима 
читалаца, као и другим врстама 
коментара); 
– наслућује значење непознатих речи 
на основу контекста. 

РАЗУМЕВАЊЕ 
ПРОЧИТАНОГ 
ТЕКСТА 

 
– разумевање прочитаног 

текста; 
– врсте текстова; 
– издвајање поруке и 
суштинских информација; 
– препознавање основне 
аргумен- тације; 
– непознате речи; 
– ИКТ; 
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2. СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, 

упутстава и обавеште- ња о темама из свакодневног живота и 

делатности. 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора 

или расправе изме- ђу двоје или више са/говорника у 

приватном, образовном и јавном контексту. 2.СТ.2.1.3. 

Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у 

обра- зовном и јавном контексту уколико је излагање јасно и 

добро структурирано. 2.СТ.2.1.4. Разуме суштину 

аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим 

темама, представљених јасно и стандaрдним језиком. 

– учествује у краћим дијалозима, 
размењује информа- ције и мишљење са 
саговорником о блиским темама и 
интересовањима; 
– користи циљни језик као језик 
комуникације у образовном контексту, 
прилагођавајући свој говор 
комуникативној ситуацији, у 
временском трајању од два до три 
минута; 
– описује себе и своје окружење, догађаје 
у садашњо- сти, прошлости и будућности 
у свом окружењу и изван њега; 
– изражава своје утиске и осећања и 
образлаже ми- шљење и ставове у вези 
са блиским темама; 
– описује догађаје и саопштава садржај 
неке књиге или филма, износећи своје 
утиске и мишљења; 
– излаже унапред припремљену краћу 
презентацију на одређену тему (из домена 
личног интересовања); 
– указује на значај одређених исказа и 
делова исказа пригодном гестикулацијом 
и мимиком или наглашава- њем и 
интонацијом. 

УСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– усмено изражавање; 
– интерпретирање; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– сарадња; 
– интервјуисање; 
– интонација, ритам и 

висина гласа; 
– дијалог; 
– комуникативна намера; 

 

 

 

2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у 

текстовима о блиским темама из образовног и јавног 

контекста. 

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу 

контекста који му је близак. 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној 

преписци. 2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у 

уобичајеним писаним докумен- тима (нпр. пословна 

преписка, проспекти, формулари). 

2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем 
тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе 
мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и 
стручни текстови). 

2. СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и 

прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор 

и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, 

тако и оне о свакодневном животу. 2.СТ.2.3.2. Износи лични 

став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре 

о мишљењима других учесника у разговору. 
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о 

познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене 

догађаје, осећања, искуства. 

2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама 

из свог окружења или струке. 

2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. 

књиге, филма и сл. 2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи 

своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима 

свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, 

истичући битне детаље. 2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, 

тражи или преноси информације, износи лични став и 

аргументе. 

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне 
текстове о разно- врсним темама из области личних 
интересовања и искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног 

контекста. 

– пише на разложан и једноставан 

начин о блиским темама из свог 

окружења и подручја интересовања; 

– описује особе и догађаје поштујући 

правила кохе- рентности (обима 100 –

120 речи); 

– описује утиске, мишљења и осећања 

(обима 80–100 речи); 

– пише белешке, поруке и лична писма 

да би тражио или пренео релевантне 

информације; 

– резимира прочитани/преслушани 

текст о блиским темама и износи 

сопствено мишљење о њему; 

– попуњава формуларе, упитнике и 

различите обрасце у личном и образовном 

домену; 

– пише краћа формална писма (писма 

читалаца, прија- ве за праксе, стипендије 

или омладинске послове); 

– пише електронске поруке, СМС поруке, 
учествује у дискусијама на блогу. 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– писмено изражавање; 
– врсте текста; 
– описивање; 
– стандардне формуле 

писаног изражавања; 

– лексика и 

комуникативне 

функције; 
– ИКТ; 

– препознаје и разуме, у оквиру свог 

интересовања, знања и искуства, 

правила понашања, свакодневне навике, 

сличности и разлике у култури своје 

земље и земаља чији језик учи; 

– препознаје и разуме најчешће 
присутне културне моделе 
свакодневног живота земље и земаља 
чији језик учи; 

– препознаје и адекватно користи 

најфреквентније стилове и регистре у 

вези са елементима страног јези- ка који 

учи, али и из осталих области школских 

знања и животних искустава; 

– препознаје различите стилове 
комуникације и најфреквентнија пратећа 
паравербална и невербална средстава 
(степен формалности, љубазности, као и 
па- равербална средства: гест, мимика, 
просторни односи међу говорницима, 

итд.); 

– користи знање страног језика у 

различитим видови- ма реалне 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
– интеркултурност; 
– правила понашања; 
– стереотипи; 
– стилови у комуникацији 

на стра- ном језику; 
– ИКТ; 
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2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, 

интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 

једноставним текстом из познатих области који чита или 

слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају 

успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих 

језичких струк- тура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су 

правопис, интерпунк- ција и организација углавном добри. 

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; 

познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и 

веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или 

расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе 

лични ставови једног или више са/говорника, у приватном, 

образовном, јавном и професионалном контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном 
аргументацијом уз помоћ пропратног материјала. 

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се 

износе ставови на теме из друштвеног или професионалног 

живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних 

текстова, примењу- јући одговарајуће технике/врсте читања. 

2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу 

технику читања, долази до потребних информација из 

области личног интересовања. 

2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са 

струком или личним интересовањима. 

2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у 

стручним текстовима на основу сопственог предзнања 

(нпр. специјализовани чланци, приручници, сложена 

упутства). 
2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о 
конкретним или апстракт- ним темама у коме аутор износи 
нарочите ставове и гледишта. 

2. СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и 

текстове који се односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним 

разговорима/ди- скусијама о општим и стручним темама, с 

једним или више саговорника. 

2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење 

детаљних објашњења, аргумената и коментара. 

2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; 

објашњава своје становиште износећи преднoсти и 

недостатке различитих тачака гледишта и одговара на питања 

слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског 

чланка, документар- ног програма, дискусија, излагања и 
вести (препричава, резимира, преводи). 2.СТ.3.3.5. Упоређује 
ставове и монолошки изражава мишљење у вези са културом, 
традицијом и обичајима свог и других народа. 

комуникације (електронске поруке, СМС 

поруке, дискусије на блогу или форуму, 

друштвене мреже); 
– користи савремене видове комуникације 

у открива- 
њу културе земаља чији језик учи 

− преноси суштину поруке са матерњег 

на страни језик/са страног на матерњи, 

додајући, по потреби, објашњења и 

обавештења, писмено и усмено; 
– резимира садржај краћег текста, аудио 
или визуелног записа и 
краће интеракције; 
– преноси садржај писаног или усменог 

текста, прила- гођавајући га саговорнику; 

– користи одговарајуће компензационе 

стратегије ради превазилажења тешкоћа 

које се јављају, на пример: преводи или 

преноси садржај уз употребу описа, 

парафраза и сл.; 
– преводи на матерњи језик садржај 
краћег текста о познатим темама. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

– преношење поруке са 

матерњег на страни 

језик/са страног на 

матерњи; 
– стратегије преношења 
поруке са матерњег на 
страни језик/са страног 
на матерњи. 
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4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава 

властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког 

догађаја или искуства и коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма 
различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о 

стварним или измишље- ним догађајима. 

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих 

извора и нуди аргументована решења у вези с одређеним 

питањима; јасно и детаљно исказује став, осећање, мишљење 

или реакцију. 

2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из 
дужих и сложе- нијих текстова из различитих области које 
чита или слуша (нпр. препричава, описује, систематизује и 
сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, 

израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, 

течно, прецизно и детаљно. 

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких 

структура и активно користи све уобичајене граматичке 

структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 

доследно примењују- ћи језичка правила, правила 

организације текста и правописну норму. 

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и 

неформални језички регистар. 

  

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

1) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Именице 

Бројиве и небројиве именице. 

Множина именица (правилна и неправилна). Саксонски генитив. 

Члан 

Употреба одређеног и неодређеног члана. Изостављање члана. 

Заменице 

Личне, показне, присвојне, релативне, одричне и узајамно повратне. 

Детерминатори 

Присвојни, показни, неодређени, квантификатори. 

Придеви и прилози 

Грађење и употреба придева и прилога. Место придева и прилога у реченици. 

Предлози 

Најчешћи предлози за оријентацију у простору и времену. 

Предлози после придева (нпр. good at, interested in) и после глагола (нпр. work for, speak to). 

Бројеви 

Прости, редни и децимални бројеви; разломци; основне ра- чунске операције. 

Везници 

Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, but, or, yet, so. 

Глаголи 

 

Глаголска времена (активне и пасивне конструкције) 

Употреба садашњих времена (Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense). 
Употреба прошлих времена (Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense). 

Начини изражавањa будућности (Future Simple Tense, be going to, Present Continuous Tense, Present Simple Tense). 
Глаголи и фразе праћени инфинитивом или -ing обликом. Модални глаголи (can, can’t, could, should, must, have to, 
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needn’t, mustn’t, may). 
Фразални глаголи са across, back, down... (нпр. come across, come back, cut down). 

Творба речи 

Сложенице. 

Најчешћи суфикси и префикси. 

Реченица 

Ред речи у реченици. 

Потврдне, упитне и одричне реченице. Погодбене реченице (реалне, потенцијалне). Неуправни говор (без слагања 
времена). 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

Тематске области за све језике се прожимају и исте су у сва четири разреда гимназије – у сваком наредном разреду обнавља се, а затим 

проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења и екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. На- ставници обрађују 

теме у складу са интересовањима ученика, њи- ховим потребама и савременим токовима у настави страних језика, тако да свака тема 

представља одређени ситуацијски комплекс. 

Давање једноставних упутстава и команди Изражавање молби и захвалности Изражавање извињења 

Изражавање потврде и негирање Изражавање допадања и недопадања Изражавање физичких сензација и потреба 

Исказивање просторних и временских односа Давање и тражење информација и обавештења Описивање и упоређивање 
лица и предмета Изрицање забране и реаговање на забрану Изражавање припадања и поседовања Скретање пажње 

Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања Тражење и давање дозволе 

Исказивање честитки Исказивање препоруке 

Изражавање хитности и обавезности Исказивање сумње и несигурности 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Тематске области: 

Свакодневни живот (организација времена, послова, слобод- но време) 

Становање (врсте кућа и станова, стамбени простор и про- сторије и специфичности у вези са њима, становање у великим и мањим 
градовима и становање на селу) 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Општи комуникативни циљ наставе страних језика се по- стиже помоћу различитих поступака, метода наставе и настав- них средстава. 
Комуникативни приступ у настави страних је-  зика се  остварује  кроз  примену  различитих  облика  рада  (рад  у групама и паровима, 
индивидуални рад, пројекти), употребу додатних средстава у настави (АВ материјали, ИКТ, игре, аутен- тични материјали, итд.), као и 
уз примену принципа наставе засноване на сложеним задацима који не морају бити искључиво је- зичке природе (task-based language 
teaching; enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU). 

Савремена настава страних језика претпоставља остварива- ње исхода уз појачану мисаону активност ученика, поштовања и уважавања 
дидактичких принципа и треба да допринесе развоју стваралачког и истраживачког духа који ће омогућити ученицима да развијају знања, 
вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу; 
формирају вредносне ставове; буду оспосо- бљени за живот у мултикултуралном друштву; овладају општим и међупредметним 
компетенцијама, релевантним за активно учешће у заједници и целоживотно учење. 

Планирању се може приступити аналитички  и  синтетич-  ки. Аналитичка метода подразумева рашчлањавање програма до нивоа 
наставних јединица које се затим распоређују у плану за одређени временски период. Синтетичка метода препоручује об- рађивање 
наставне грађе по ширим целинама. Да би планирање (глобално, оперативно, лекцијско) било функционално и квалитет- но треба водити 
рачуна о томе да је годишњим планом предвиђено да ученици имају два часа недељно, односно 1 час теорије и 1 час вежби. Ипак, 
приликом планирања, а полазећи од (комуникатив- не) природе и образовних захтева предмета, часови страног језика се не могу грубо 
поделити на часове теорије и часове вежби. У том смислу, планирање се врши тако да на часовима теорије до- минира обрада новог 
градива, намењена упознавању ученика са новим језичким појавама (уз понављање и повезивање претходно развијених знања са новим 
материјалом, иницијално увежбавање и сл.), док на часовима вежби доминира увежбавање, репродуко- вање, утврђивање раније усвојених 
знања, (што опет не искључује могућност да и на овом типу часа буду присутни теоријски комен- тари и сл.). 

 

I. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек- стом намењеним развоју и провери разумевања говора; 
– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 
– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 
– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представља- ју унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим 

трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интерак- ције на одређену тему); 
– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у тра- јању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно 

видљиве и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то у 
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склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и пи- саног текста, усменог и писменог изражавања и медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких закони- тости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и 
степена тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка (један у првом и је- дан у другом полугодишту). 

КАКО СЕ РАЗВИЈАЈУ ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Развој предметних компетенција се тешко може одвојити од општих и међупредметних компетенција. Колико год биле специ- фичне, 
предметне компетенције треба да доприносе да ученици успешније живе и уче. Сваки час је прилика да се развијају и пред- метне и 
међупредметне компетенције кроз добро осмишљене ак- тивности ученика које погодују трансферу знања, развијању спо- знајних 
способности ученика, побољшању њихове радне културе и примени стеченог знања у реалним животним контекстима. 

Разумевање говора 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дослов- ног и имплицитног значења усменог текста; поред способности  да разазнаје 
и поима фонолошке и лексичке јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање, ученик треба да 
поседује и следеће компетенције: дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења пору- ка), референцијалну (о 
темама о којима је реч) и социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима фор- мулисања одређених 
говорних функција и др.). 

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и 
његов капацитет когнитивне обраде, од његове мо- тивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина онога ко говори, од 
намера с којима говори, од контекста и околно- сти – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумева- ње остварују, од 
карактеристика и врсте текста који се слуша итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је, стога, на више 
равни. Посебно су релевантне следеће: 

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лак- шим за разумевање сматрају се они усмени текстови који су пра- ћени 
визуелним елементима, због обиља контекстуалних инфор- мација које се аутоматски процесуирају, остављајући ученику могућност да 
пажњу усредсреди на друге појединости); 

– дужина усменог текста (напори да се разумеју текстови дужи од три минута оптерећују и засићују радну меморију); 
– брзина говора; 
– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора; 
– познавање теме; 
– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

Уопште говорећи, без обзира на врсту текста који се слуша на страном језику, текст се лакше разуме ако поседује следеће карак- 
теристике: ограничен број личности и предмета; личности и пред- мете који се јасно разликују; једноставне просторне релације (нпр. 
једна улица, један град) уместо неодређених формулација („мало даље” и слично); хронолошки след; логичке везе између различи- тих 
исказа (нпр. узрок/последица); могућност да се нова информа- ција лако повеже са претходно усвојеним знањима. 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене: 

– категорије насловљене Аудио и видео материјали подразу- мевају све врсте снимака (ДВД, ЦД, материјали са интернета) раз- 
них усмених дискурзивних форми, укључујући и песме, текстове писане да би се читали или изговарали и сл., који се могу преслу- 
шавати више пута; 

– категорије насловљене Монолошка излагања, Медији (ин- формативне и забавне емисије, документарни програми, интер- вјуи, 
дискусије), Спонтана интеракција, Упутства, подразумевају снимке неформалних, полуформалних и формалних комуникатив- них 
ситуација у којима слушалац декодира речено у реалном вре- мену, то јест без могућности преслушавања/поновног прегледа ау- дио и 
видео материјала, као и реалне ситуације којима присуствује уживо у својству посматрача, гледаоца или слушаоца (предавања, филмови, 
позоришне представе и сл.). 

Стално развијање способности разумевања говора на страном језику услов је за развој аутономије у употреби страног језика ван учионице 
и аутономије у учењу тог језика. Стога се у настави и уче- њу страног језика непрекидно ради на стицању стратешке компе- тенције, коју 
чине когнитивне и метакогнитивне стратегије, на при- мер (когнитивне од броја 1 до 4, метакогнитивне под бројем 5 и 6): 

1. коришћење раније усвојених знања; 
2. дедуктивно/индуктивно закључивање; 
3. употреба контекста; 
4. предвиђање; 
5. анализа и критичко расуђивање; 
6. самостална контрола активности. 

Како би ученици са већим успехом разумели говор на стра- ном језику, потребно је да приликом слушања примене стратегије чија је 
делотворност доказана у разним ситуацијама, то јест да обрате пажњу на а) општу тему разговора или поруке, б) улоге са- говорника, в) 
њихово расположење, г) место где се разговор одвија и д) време када се разговор одвија. Битно је, такође, да буду свесни свега што је 
допринело да дођу до тих информација како би се на- викли да предвиде развој разговора на основу онога што су чули  и на основу својих 
чињеничних знања; да износе претпоставке на основу контекста и тона разговора; да слушају „између речи” (као што се чита „између 
редова”) да би разумели шта стварно мисле саговорници, јер људи не кажу увек оно што мисле; да разликују чињенице од мишљења како 
би постали критички слушаоци. 

 

Пример листе критеријума за проверу која се може дати ученицима 

 

Пре слушања  

Проверио/ла сам да ли сам добро разумео/ла налог.  

Пажљиво сам погледао/ла слике и наслов како бих 

проверио/ла да ли ми то може помоћи у предвиђању 

садржаја текста који ћу слушати. 
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Покушао/ла сам да се присетим што је могуће већег 

броја речи у вези са темом о којој ће бити говора. 

 

Покушао/ла сам да размислим о томе шта би се могло рећи 

у таквој ситу- ацији. 

 

За време слушања  

Препознао/ла сам врсту текста (разговор, рекламна порука, 

вести итд.). 

 

Обратио/ла сам пажњу на тон и на звуке који се чују у 

позадини. 

 

Ослонио/ла сам се на још неке показатеље (нпр. на кључне 

речи) како бих разумео/ла општи смисао текста. 

 

Ослонио/ла сам се на своја ранија искуства како бих из 

њих извео/ла могу- ће претпоставке. 

 

Обратио/ла сам пажњу на речи које постоје и у мом 

матерњем језику. 

 

Нисам се успаничио/ла када нешто нисам разумео/ла и 

наставио/ла сам да слушам. 

 

Покушао/ла сам да издвојим имена лица и места.  

Покушао/ла сам да запамтим тешке гласове и да их 

поновим. 

 

Покушао/ла сам да издвојим из говорног ланца речи које 

сам онда записао/ ла да бих видео/ла да ли одговарају 

онима које су ми познате. 

 

Нисам се предао/ла пред тешкоћом задатка и нисам 

покушао/ла да погађам наслепо. 

 

Покушао/ла сам да уочим граматичке елементе од 

посебног значаја (време- на, заменице итд.). 

 

После слушања  

Вратио/ла сам се на почетак како бих проверио/ла да ли су 

моје почетне претпоставке биле тачне, односно да ли треба 

да их преиспитам. 

 

Како бих поправио/ла своја постигнућа, убудуће ћу водити 

рачуна о следе- ћем: 
......................................................................................................
........................ 

 

 

Разумевање прочитаног текста 

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том приликом читалац прима и обра- ђује тј. 
декодира писани текст једног или више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређе- не факторе 
који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, њихови интереси и мотивација, као и намере, каракте- ристике текста који 
се чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуел- не рецепције: 

– читање ради усмеравања; 
– читање ради информисаности; 
– читање ради праћења упутстава; 
– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели: 

– глобалну информацију; 
– посебну информацију, 
– потпуну информацију; 

– скривено значење одређене поруке.На основу ових показатеља програм садржи делове који, из разреда у разред, указују на 
прогресију у домену дужине текста, количине информација и нивоа препознатљивости и разумљиво- сти и примени различитих 
стратегија читања. У складу са тим, градирани су по нивоима следећи делови програма: 

– разликовање текстуалних врста; 
– препознавање и разумевање тематике – ниво глобалног ра- зумевања; 
– глобално разумевање у оквиру специфичних текстова; 
– препознавање и разумевање појединачних информација – ниво селективног разумевања; 
– разумевање стручних текстова; 
– разумевање књижевних текстова. 

Писмено изражавање 

Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, мишљења и осећања, пише елек- тронске и 
СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу, рези- мира садржај различитих порука о познатим темама (из медија, књижевних и 
уметничких текстова и др.), као и да сачини краће презентације и слично. 

Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вође- ног састава. Тежина задатака у вези са писаном продукцијом за- виси од 
следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа комуни- кативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, способности 
преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 
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Прогресија означава процес који подразумева усвајање стра- тегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од простијег ка 
сложенијем. Сваки виши језички ниво подразумева циклично по- нављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која са- држи 
сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне спо- собности. За ову језичку активност у оквиру програма наставе и учења 
предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су реле- вантне следеће ставке: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интере- совање, актуелни догађаји и разни аспекти из друштвено-култур- ног 
контекста, као и теме у вези са различитим наставним пред- метима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, наративни текстови и др.); 
– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне аспекте као што су описивање људи 

и догађаја у различитим временским контекстима, да изрази захвалност, да се извини, да нешто честита и слично у доменима као што су 
приватни, јавни и образовни). 

Усмено изражавање 

Усмено изражавање као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији моноло- шког 
излагања текста, при чему говорник саопштава, обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији 
интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током 
дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

– јавно обраћање путем разгласа (саопштења, давање упут- става и информација); 
– излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презен- тације разних производа, репортаже, извештавање и коментари о 

неким културним догађајима и сл.). 
Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 
– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др. 
– реализацијом увежбане улоге или певањем. 

Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој спо- собности општег монолошког излагања које се огледа кроз описи- вање, 
аргументовање и излагање пред публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање ре- цептивних и продуктивних стратегија, као и когнитивних и дис- курзивних 
стратегија (узимање и давање речи, договарање, уса- глашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или заобилажење 
неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што успешнијег остваривања интеракције. Интер- акција се може 
реализовати кроз низ активности, на пример: раз- мену информација, спонтану конверзацију, неформалну или фор- малну дискусију, 
дебату, интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој ве- штине говора у интеракцији кроз следеће активности: 

– разумевање изворног говорника; 

– неформални разговор; 

– формална дискусија; 

– функционална сарадња; 

– интервјуисање; 

– усклађивање интонације, ритма и висине гласа (са комуни- кативном намером и са степеном формалности говорне ситуације). 

Социокултурна компетенција 

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између властите зајед- нице 

ученика и заједница чији језик учи. Та знања се односе на све аспекте живота једне заједнице, од свакодневне културе (на- вике, начин 

исхране, радно време, разонода), услова живота (жи- вотни стандард, здравље, сигурност) и умећа живљења (тачност, конвенције и табуи у 

разговору и понашању), преко међуљудских односа, вредности, веровања и понашања, до паравербалних сред- става (гест, мимика, 

просторни односи међу саговорницима итд.). Ова знања су услов за успешну комуникацију, те чине неодвојиви део наставе страног језика. 

Социокултурна компетенција се разви- ја кроз активно укључивање у аутентичну усмену и писану кому- никацију (слушање песама, 

гледање емисија, читање аутентичних текстова, разговор, електронске поруке, СМС, друштвене мреже, дискусије на форуму или блогу 

итд.), као и истраживање тема које су релевантне за ученика у погледу њиховог узраста, интересова- ња и потреба. 

У тесној вези са социокултурном компетенцијом је и интер- културна компетенција, која подразумева развој свести о другом и другачијем, 

познавање и разумевање сличности и разлика између говорних заједница у којима се ученик креће (како у матерњем језику/језицима, тако 

и у страним језицима које учи). Интеркул- турна компетенција такође подразумева и развијање радозналости, толеранције и позитивног 

става према индивидуалним и колектив- ним карактеристикама говорника других језика, припадника дру- гих култура које се у мањој или 

већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој интеркултурне личности. 

Медијација 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење већ преузима улогу посредника из- међу особа 
које нису у стању или могућности да се непосредно споразумевају. На овом нивоу образовања, медијација може бити усмена, писана или 
комбинована, неформална или полуформална, и укључује, на Л1 или на Л2, сажимање текста, његово експлика- тивно проширивање и 
превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника за 
усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом нити као елемент за вред- новање језичких постигнућа – 
оцењивање (нпр. за проверу разу- мевања говора или писаног текста). Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења 
помоћних средстава (речника, при- ручника, информационих технологија итд.) и способност изнала- жења језичких и културних 
еквивалената између језика са којег се преводи и језика на који се преводи. Поред поменутог, у склопу те језичке активности користе се 
одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које се јављају у оквиру језичке активности медијације (на пример 
перифраза, парафраза и друго), о којима је такође потребно водити рачуна у настави и учењу. 

Лингвистичка компетенција 
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Лингвистичка компетенција се односи на познавање и разу- мевање принципа функционисања и употребе језика и обухвата фонолошко-
фонетска, правописна, лексичка, семантичка, грама- тичка (морфосинтаксичка) знања. Ова знања су основ за оствари- вање општег 
комуникативног циља наставе страног језика и ра- звој правилних језичких навика кроз усвајање нормиране језичке структуре. 

Упутство за тумачење граматичких садржаја 

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од предуслова овладава- ња 
страним језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, 
изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у обла- сти граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог 
изграђивању и унапређивању културе говора. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта тј. од значења према  средствима  за  његово  изражава- ње (функционални 
приступ). У процесу наставе страног језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за 
свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом основних правила и њихо- вим комбиновањем. Треба тежити 
томе да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, читање, говорење и писање, 
као и превођење), на свим нивоима учења страног језика, у овом случају у свим типовима гимназије, према јасно утврђеним циљевима и 
задацима, стандар- дима и исходима наставе страних језика. 

Језички садржаји су разврстани у складу са Стандардима образовних постигнућа за крај општег средњег образовања. До- кумент 
Стандарда је усаглашен са Европским референтним окви- ром за живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до нивоа Б2.2 (Ц1), 
који подразумева прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од ре- цептивног ка 
продуктивном. Сваки виши језички ниво подразуме- ва граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем 
претходно усвојених елемената, надограђују се сло- женије граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке 
структуре које ће циклично понављати у складу са по- стигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуни- кативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са статусом 
језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене грама- тичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају 
продуктивно. 

 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Процес праћења и вредновања може започети иницијалним (или: дијагностичким) оцењивањем. Овим се установљује колико ученик 
влада пређашњим градивом неопходним за даље учење страног језика. На основу иницијалног теста наставник ће лакше планирати и 
организовати процес учења, па и индивидуализовати приступ ученицима. 

Током целе школске године, при вредновању треба да се сме- њују две врсте оцењивања: формативно и сумативно. 

Формативно оцењивање, којим се вреднују ученикова постиг- нућа, у начелу треба да подржава и ученика и учење. Оно треба да се 
спроводи чешће, и да буде  интерактивно, то јест да и учени-  ци учествују у оцењивању: њихово самопроцењивање и узајамно 
процењивање треба да буде део укупног процеса оцењивања. Циљ тога је да се код ученика подстакне самосталност и одговорност. 
Наставник притом добија увид у то како ученик учи, прикупља информације о постигнућима, и на том основу модификује наставу и 
остале активности. Формативно оцењивање олакшава наставни- ку и да утврди критеријуме за вредновање постигнућа. Наставник 
ученику током праћења његовог рада и активности мора пружати повратне информације како би му помогао да постигне предвиђе- ни 
исход. Формативно оцењивање даће и самом наставнику назна- ке о квалитету његовог рада и ефикасности примењених метода. 

Сумативним оцењивањем вреднује се резултат учења. Овакво оцењивање спроводи се периодично, на крају појединих делова програма и 
по завршетку читавог програма. Оријентисано на про- шлост, оно сумира постигнућа до тренутка оцењивања. Суматив- ним оцењивањем 
наставник ће утврдити да ли је ученик постигао предвиђене резултате, то јест исходе учења. 

Наставник треба нарочито да подржи саморефлексију код ученика: потребно је да ученик у одређеној мери објективно про- цењује шта 
зна, уме и може. Такође треба подстицати вршњачко учење, тј. сарадњу међу ученицима при утврђивању градива, усва- јању новог, раду 
на пројектним задацима итд. Модалитети и ква- литет те сарадње даваће наставнику шири увид у сопствени рад и у напредак ученика. 

Најзад, у процесу наставе вреднује се и рад наставника, како путем самопроцењивања тако и путем анкетирања ученика. 

Ниједан начин вредновања није потпуно објективан; зато их треба комбиновати, да би се стекла што веродостојнија слика о раду, 
постигнутим исходима и стеченим компетенцијама ученика, као и о раду и дидактичким методама наставника. 

 

Како се прати и вреднује развој језичких компетенција 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања степена развијености компетенција код ученика: 

–·Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 

–·Наставници сарађују и заједнички процењују развој компе- тенција код својих ученика. 

–·Процес праћења је по карактеру пре формативан него су- мативан. 

–·У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 

–·У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 

–·Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 

–·Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не само суд о нивоу 
развијености. 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 
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Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функци- оналних знања о језичком систему и култури и унапређивањем стратегија 
учења страног језика развије комуникативну компетен- цију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркулту- рално разумевање 
и професионални развој. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућа- вају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у при- ватном, 
јавном, образовном или професионалном контексту; комуни- цира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. Посредујући у 
усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. Владање страним језиком 
ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, обра- зовању и раду. Учењем страног 
језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и са- 

радњу, уважавање различитости култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да ра- зуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са личним 
интересовањем и познатим областима и активно- стима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 
информацију у текстовима са темом од непо- средног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непо- средног окружења и ради 
сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да  разуме  суштину  текста  или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази 
се у не/предвидивим ситуацијама када му је неоп- ходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом изла- гању оствари свој 
интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија  излагања или дискуси- је о 
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/ или 
образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широ- ком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција 

(слушање и читање) 

 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакод- невне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основ- но 
лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или блиских области 
или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакод- невним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из бли- ских 
области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме прео- влађују 
сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или раз- говора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон разговора, а 
у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана или оригинална прозна 
књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција 

(говор и писање) 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобича- јеним 
општим и блиским темама. Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и пи- сма, и/или 
према моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног инте- ресовања, 
образовања, културе и сл. Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, 
излаже и/или према упутству пише компактни текст по- штујући правописну норму и основна правила организације текста. 

 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или само- 
стално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, 
износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или нефор- 
малну преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 
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ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се више 
пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање оси- гурава 
досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано 
сагледавају из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета Страни језик и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз све 
четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 

 

Разред Први 

Недељни фонд часова 2 (1 час теорије + 1 час вежби) 

Годишњи фонд часова 74 часа (37 часова теорије + 37 часова вежби) 

 

 

 

 

СТАНДАР

ДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку првог разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМЕ 
и кључни појмови 

садржаја програма 

Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која 

се саопштавају разговетно и полако. 

2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између 

двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном 

контексту. 

2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих 

монолошких излага- ња у образовном и јавном контексту. 

2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео 

записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих 

текстова у вези с бли- ским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. 2.СТ.1.2.2. Проналази 

потребне информације у једноставним текстовима (нпр. 

огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске вести). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из 

свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о 

руковању, етикете на производима, јеловник и сл.). 
2. СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних 
дела, и друге појед- ностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других 
народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. 

поздрављање, представља- ње, захваљивање). 

2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, 

прихвата или упућује понуду или позив. 

2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 

приватном, јавном и образовном контексту. 

2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, 

активности, догађаје). 

2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о 

блиским темама. 2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира 

кратке поруке, изјаве, упутства или питања. 

2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa 
културом и традици- јом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. 

изражава захвал- ност, извињење, упозорење). 

2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 

свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, 

осећања). 

2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне 

податке, образовање, интересовања и сл. 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз 

помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или образаца. 

– реагује на одговарајући начин на 

усмене поруке у вези са активностима у 

образовном контексту; 

– разуме, уз евентуалну претходну 

припрему, основну поруку краћих 

излагања о познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и разговетан 

изговор; 
– разуме информације о познатим и 
блиским садржа- јима и једноставна 
упутства у приватном, јавном и 
образовном контексту; 

– разуме општи смисао прилагођеног 

аудио и видео материјала; 

– разуме суштину исказа (са)говорника 

који разгова- рају о блиским темама, уз 

евентуална понављања и појашњавања; 

– изводи закључке после слушања текста 
о познатим темама у вези са врстом 
текста, бројем саговорника, њиховим 
међусобним односима и намерама, као и 
у вези са општим садржајем текста; 

– доводи у везу, ослањајући се на општа 
знања и иску- ства, непознате елементе 
поруке, на основу контекста, и памти, 
репродукује и контекстуализује њене 
битне елементе. 

РАЗУМЕВАЊЕ 

ГОВОРА 

 
– разумевање говора; 
– комуникативна ситуација; 
– монолошко и 

дијалошко изла- гање; 
– стандардни језик; 
– изговор; 
– информативни прилози; 
– размена информација; 
– култура и уметност; 
– ИКТ 

– разуме краће текстове (дужине око 120 

речи) о конкретним, блиским темама из 

свакодневног живота, ослањајући се и на 

претходно стечена знања; 
– препознаје најучесталије врсте 
текстова на основу њихових 
карактеристика; 
– разуме обавештења и упозорења на 

јавним местима; 
– разуме краћу личну поруку упућену у 

сврху коре- спонденције; 

– разуме општи садржај и основну 

поруку из краћег информативног текста у 

циљу глобалног разумевања; 

– проналази, издваја и разуме одређену 

релевантну информацију унутар 

препознатљиве врсте текста у циљу 

селективног разумевања; 
– разуме кратке и једноставне текстове 
који садрже упутства и савете у циљу 
детаљног разумевања (уз визуелну 
подршку); 

– разуме краће литерарне форме у 

којима доминира конкретна, фреквентна 

и позната лексика (конкретна поезија, 

РАЗУМЕВАЊЕ 

ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 
– разумевање прочитаног 

текста; 
– врсте текстова; 
– издвајање поруке и 

суштинских информација; 

– препознавање основне 

аргумен- тације; 
– непознате речи; 
– ИКТ; 
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5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и 

израза које му омогућавају 

изражавање основних комуникативних функција у 

свакодневним ситуацијама. 2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, 

разумљиве реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу 

уобичајене речи које користи у говору. 
2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 

кратке приче, анегдоте, скечеви, 

стрипови). 

– учествује у кратким дијалозима, 

размењује информа- ције и мишљење са 

саговорником о познатим темама 
и интересовања; 
– користи циљни језик као језик 

комуникације у обра- зовном контексту; 

– описује себе и своје окружење, догађаје 

у садашњо- сти, прошлости и будућности 

у свом окружењу; 

– изражава своје утиске, мишљења и 

осећања у вези са блиским темама; 

– излаже основни садржај писаних, 

илустрованих и усмених текстова о 

познатим темама; 

– излаже унапред припремљену кратку 

презентацију на одређену тему (из 

домена личног интересовања). 

УСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– усмено изражавање; 
– интерпретирање; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– сарадња; 
– интервјуисање; 
– интонација, ритам и 

висина гласа; 
– дијалог; 
– комуникативна намера; 

 

 

2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички регистар. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, 

упутстава и обавеште- ња о темама из свакодневног живота и 

делатности. 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора 

или расправе између двоје или више са/говорника у 

приватном, образовном и јавном контексту. 

2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког 

излагања у обра- зовном и јавном контексту уколико је 

излагање јасно и добро структурирано. 2.СТ.2.1.4. Разуме 

суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим темама, представљених јасно и стандaрдним 

језиком. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у 

текстовима о блиским темама из образовног и јавног 

контекста. 

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу 

контекста који му је близак. 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној 

преписци. 2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у 

уобичајеним писаним докумен- тима (нпр. пословна 

преписка, проспекти, формулари). 
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем 
тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе 

мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и 
стручни текстови). 

2. СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и 

прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор 

и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, 

тако и оне о свакодневном животу. 2.СТ.2.3.2. Износи лични 

став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре 

о мишљењима других учесника у разговору. 
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о 
познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене 

– пише на једноставан начин о блиским 

темама из свог окружења и подручја 

интересовања; 

– описује особе и догађаје поштујући 

правила кохе- рентности (70-90 речи) 

користећи фреквентне речи и изразе; 
– описује утиске, мишљења и осећања (70-

90 речи) 
– пише белешке, једноставне поруке и 

лична писма да би тражио или пренео 

релевантне информације кори- стећи 

стандардне формуле писаног изражавања; 
– попуњава формуларе, упитнике и 

различите обрасце у личном и образовном 
домену. 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– писмено изражавање; 
– врсте текста; 
– описивање; 
– стандардне формуле 

писаног изражавања; 

– лексика и 

комуникативне 

функције; 
– ИКТ; 

– препознаје и разуме, у оквиру свог 

интересовања, знања и искуства, 

правила понашања, свакодневне навике, 

сличности и разлике у култури своје 

земље и земаља чији језик учи; 

– препознаје и разуме најчешће 
присутне културне моделе 
свакодневног живота земље и земаља 
чији језик учи; 

– препознаје и адекватно користи 

најфреквентније стилове и регистре у 

вези са елементима страног јези- ка који 

учи, али и из осталих области школских 

знања и животних искустава; 

– препознаје различите стилове 
комуникације и најфреквентнија пратећа 
паравербална и невербална средстава 
(степен формалности, љубазности, као и 
па- равербална средства: гест, мимика, 
просторни односи међу говорницима, 

итд.); 

– користи знање страног језика у 

различитим видови- ма реалне 

комуникације (електронске поруке, СМС 

поруке, дискусије на блогу или форуму, 

друштвене мреже); 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
– интеркултурност; 
– правила понашања; 
– стереотипи; 
– стилови у комуникацији 

на стра- ном језику; 
– ИКТ; 
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догађаје, осећања, искуства. 

2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама 

из свог окружења или струке. 

2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. 

књиге, филма и сл. 

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези 

сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, 

истичући битне детаље. 2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, 

тражи или преноси информације, износи лични став и 

аргументе. 
2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне 

текстове о разно- врсним темама из области личних 
интересовања и искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног 

контекста. 

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, 

интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 

једноставним текстом из познатих области који чита или 
слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају 

успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих 

језичких струк- тура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су 

правопис, интерпунк- ција и организација углавном добри. 

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; 

познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и 

веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или 

расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе 

лични ставови једног или више са/говорника, у приватном, 

образовном, јавном и професионалном контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном 

аргументацијом уз помоћ пропратног материјала. 

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се 

износе ставови на теме из друштвеног или професионалног 

живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних 

текстова, примењују- ћи одговарајуће технике/врсте читања. 

2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу 

технику читања, долази до потребних информација из 

области личног интересовања. 

2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са 

струком или личним интересовањима. 

2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у 

стручним текстовима на основу сопственог предзнања 

(нпр. специјализовани чланци, приручници, сложена 

упутства). 
2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о 
конкретним или апстракт- ним темама у коме аутор износи 

нарочите ставове и гледишта. 

2. СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и 

текстове који се односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним 
разговорима/диску- сијама о општим и стручним темама, с 
једним или више саговорника. 

– користи савремене видове комуникације 
у открива- 

њу културе земаља чији језик учи; 

– преноси суштину поруке са матерњег 

на страни језик / са страног на 

матерњи, додајући, по потреби 

објашњења и обавештења, писмено и 

усмено; 

– резимира садржај краћег текста, аудио 
или визуелног записа и краће интеракције; 

– преноси садржај писаног или усменог 

текста, прила- гођавајући га саговорнику; 

– користи одговарајуће компензационе 

стратегије ради превазилажења тешкоћа 

које се јављају, на пример: преводи или 

преноси садржај уз употребу описа, 

парафраза и сл.; 

– преводи на матерњи језик садржај 
краћег текста о познатим темама. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

– преношење поруке са 

матерњег на страни 

језик/са страног на 

матерњи; 
– стратегије преношења 
поруке са матерњег на 
страни језик/са страног 
на матерњи. 
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2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење 

детаљних објашњења, аргумената и коментара. 

2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; 

објашњава своје становиште износећи преднoсти и 

недостатке различитих тачака гледишта и одговара на питања 

слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског 

чланка, документар- ног програма, дискусија, излагања и 
вести (препричава, резимира, преводи). 2.СТ.3.3.5. Упоређује 
ставове и монолошки изражава мишљење у вези са култу- 
ром, традицијом и обичајима свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава 

властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког 

догађаја или искуства и коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма 
различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о 

стварним или измишље- ним догађајима. 

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих 

извора и нуди аргументована решења у вези с одређеним 

питањима; јасно и детаљно исказује став, осећање, мишљење 

или реакцију. 
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из 
дужих и сложе- нијих текстова из различитих области које 
чита или слуша (нпр. препричава, описује, систематизује и 
сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза 

и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, 

прецизно и детаљно. 

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких 

структура и активно користи све уобичајене граматичке 

структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 

доследно примењују- ћи језичка правила, правила 

организације текста и правописну норму. 

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и 

неформални језички регистар. 
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1) НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

Именице 

Властитеи заједничке (у облицима једнине и множине: Bild – Bilder, Kopf – Köpfe, Frau – Frauen), са одговарајућим родом.Изведене 
суфиксацијом: Faulheit, Bildung. 

Изведене префиксацијом: Ausbildung. 
Сложенице: Sommerferien, Jugendliebe, Tomatensuppe. 

Придеви 

Изведени суфиксацијом од глагола и именица: fehlerfrei, liebevoll, sprachlos, trinkbar. 
Сложени: steinreich. 

Придевска промена – јака, слаба, мешовита (рецептивно). Компаратив и суперлатив (правилна творба и главни изузеци: 

groß – größer, teuer – teurer). 

Члан 

Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, при- својни (mein, dein), показни (dieser, jener), негациони (kein, keine). 
Употреба члана у номинативу (субјект), акузативу и дативу (директни и индиректни објекат), партитивном генитиву (dieHälf- 

tedesLebens), посесивном генитиву (dieMuttermeinerMutter). 

Бројеви: 

Основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten). 

Предлози 

– са акузативом (Ich bin gegen dich), 
– са дативом (Siearbeitet bei einem Zahnarzt), 
– са дативом или акузативом (EristinderSchule. Sie kommt in die Schule). 
–  

Глаголи 

Глаголска времена: презент, претерит модалних, помоћних, слабих и нафреквентнијих јаких глагола, перфект слабих и јаких глагола, 
футур. 

Глаголи са предлозима (wartenauf, sichinteressierenfür). 
Конјуктив у функцији изражавања жеље (Ich hätte gern... Ich möchte...Ich würde gern ...). 

Везнициивезничкиизрази: 

und, oder, aber; weil, wenn, als, während, bis, obwohl, dass, ob. 

Личне заменице 

У номинативу, дативу и акузативу. 

Прилози 

За време (gestern), место (nebenan), начин (allein), количину (viel, wenig). 

Реченице 

Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно-сло- жене реченице, индиректне упитне реченице. 

Ред речи у реченици. 
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2) ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

Именичка група 

Употреба детерминаната: одређених, неодређених и пар- титивних чланова; присвојних и показних придева; основних и редних бројева; 
неодређених речи; одсуство детерминаната (на пример: код етикетирања производа – fromage de brebis, натписа на продавницама и 
установама – boulangerie, banquе, назива ру- брика у штампаним медијима – faits divers, на знаковима упозо- рења – еntrée interdite; испред 
именици у позицији атрибута: il est boulanger и слично). 

Род и број именица и придева; место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, gentil, beau, joli, long, bon, mauvais; промена зна- чења 
неких придева у зависности од места: un grand homme/un homme grand ; un brave homme/un homme brave ; поређење придева. 

Заменице: личне ненаглашене (укључујући и заменицу on) и наглашене; заменице за директни и за индиректни објекат. 

Глаголска група 

Глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, имперфект, футур први индикатива, као и перифрастичне кон- струкције: 
блиски футур, прогресивни презент, блиска прошлост; ilfautque, jeveuxque, j’aimeraisqueпраћени презентом  субјунк-  тива глагола прве 
групе (Ilfautqueturacontes ça à tonfrère), као и рецептивно: Ilfautquetufasses/ quetuailles/ quetusois/ quetulises/ quetusaches/ quetu écrives; 
презент кондиционала:Simesparents melaissaientpartir, jeviendraisavectoi! императив (рецептивно): aieunpeudepatience, n’ayezpaspeur; 

Најфреквентнији униперсонални глаголи. 

Предлози 

Најчешћи предлози. Контраховање члана и предлога. 

Прилози 

За место, за време, за начин, за количину. Место прилога. 

Прилошке заменице en и y. 

Модалитети и форме реченице 

Декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет. 

Афирмација и негација. 

Реченице са презентативимаc’estmon copain, voic / voilà mes parents, il y a beaucoup de bruit ce soir. 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 

Тематске области за све језике се прожимају и исте су у сва четири разреда гимназије – у сваком наредном разреду обнавља се, а затим 
проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења и екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. На- ставници обрађују 
теме у складу са интересовањима ученика, њи- ховим потребама и савременим токовима у настави страних јези- ка, тако да свака тема 
представља одређени ситуацијски комплекс. 

Тематске области: 

Свакодневни живот (организација времена, послова, слобод- но време) 

Становање (врсте кућа и станова, стамбени простор и про- сторије и специфичности у вези са њима, становање у великим и мањим 
градовима и становање на селу) 

Свет рада (перспективе и образовни системи, радна места и послови) 

Догађаји важни у животу појединца (рођење детета, ступање у брак, завршетак школовања, породица и пријатељи) 

Интересантне животне приче и догађаји 

Свет културе и уметности (књижевност, визуелне уметности, позориште, музика, филм) 

Знамените личности, из света културе и уметности (историј- ске и савремене) 

Важни историјски догађаји 

Живи свет и заштита човекове околине 

Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, примена, корист и негативне стране) 

Медији и комуникација 

Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света, припремање хране) 

Описивање људи (спољашњи изглед, карактер, осећања и ра- сположења) 

Потрошачко друштво (новац и новчане трансакције, врсте продавница, продајних објеката и начина куповине, производи и 
специјализоване продавнице, оглашавање) 

Спортови и спортске манифестације Србија – моја домовина 

Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима се говори циљни језик 

Путовање (врсте и начини путовања, туристички центри, опрема за путовање, вредност и корист путовања за појединца) 

Празници и обичаји у културама света Европа и заједнички живот народа 
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Друштво (религија, социјална питања, миграције, поштовање различитости, права и обавезе појединца, разумевање) 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Представљање себе и других 

Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, регионално специфично) 

Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева 

итд. 

Давање једноставних упутстава и команди Изражавање молби и захвалности Изражавање извињења 

Изражавање потврде и негирање Изражавање допадања и недопадања Изражавање физичких сензација и потреба 

Исказивање просторних и временских односа Давање и тражење информација и обавештења Описивање и 
упоређивање лица и предмета Изрицање забране и реаговање на забрану Изражавање припадања и поседовања 
Скретање пажње 

Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања Тражење и давање дозволе 

Исказивање честитки Исказивање препоруке 

Изражавање хитности и обавезности Исказивање сумње и несигурности 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Општи комуникативни циљ наставе страних језика се по- стиже помоћу различитих поступака, метода наставе и настав- них средстава. 
Комуникативни приступ у настави страних је-  зика се  остварује  кроз  примену  различитих  облика  рада  (рад  у групама и паровима, 
индивидуални рад, пројекти), употребу додатних средстава у настави (АВ материјали, ИКТ, игре, аутен- тични материјали, итд.), као и уз 
примену принципа наставе за- сноване на сложеним задацима који не морају бити искључиво је- зичке природе (task-based language 
teaching; enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU). 

Савремена настава страних језика претпоставља остварива- ње исхода уз појачану мисаону активност ученика, поштовања и уважавања 
дидактичких принципа и треба да допринесе развоју стваралачког и истраживачког духа који ће омогућити ученицима да развијају знања, 
вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу; 
формирају вредносне ставове; буду оспосо- бљени за живот у мултикултуралном друштву; овладају општим и међупредметним 
компетенцијама, релевантним за активно учешће у заједници и целоживотно учење. 

Планирању се може приступити аналитички и синтетички. Аналитичка метода подразумева рашчлањавање програма до нивоа наставних 
јединица које се затим распоређују у плану за одређе- ни временски период. Синтетичка метода препоручује обрађивање наставне грађе 
по ширим целинама. Да би планирање (глобално, оперативно, лекцијско) било функционално и квалитетно треба во- дити рачуна о томе да 
је годишњим планом предвиђено да учени- ци имају два часа недељно, односно 1 час теорије и 1 час вежби. Ипак, приликом планирања, а 
полазећи од (комуникативне) приро- де и образовних захтева предмета, часови страног језика се не могу грубо поделити на часове теорије 
и часове вежби. У том смислу, планирање се врши тако да на часовима теорије доминира обрада новог градива, намењена упознавању 
ученика са новим језичким појавама (уз понављање и повезивање претходно развијених знања са новим материјалом, иницијално 
увежбавање и сл.), док на ча- совима вежби доминира увежбавање, репродуковање, утврђивање раније усвојених знања (што опет не 
искључује могућност да и на овом типу часа буду присутни теоријски коментари и сл.). 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек- стом намењеним развоју и провери разумевања говора; 
– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 
– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 
– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представља- ју унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим 

трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интерак- ције на одређену тему); 
– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у тра- јању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно 

видљиве и мерљиве производе и резултате; 
– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то у 

склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и пи- саног текста, усменог и писменог изражавања и медијације; 
– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких закони- тости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и 

степена тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност; 
– Планира се израда два писмена задатка (један у првом и је- дан у другом полугодишту). 
–  
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КАКО СЕ РАЗВИЈАЈУ ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Развој предметних компетенција се тешко може одвојити од општих и међупредметних компетенција. Колико год биле специ- фичне, 
предметне компетенције треба да доприносе да ученици успешније живе и уче. Сваки час је прилика да се развијају и пред- метне и 
међупредметне компетенције кроз добро осмишљене ак- тивности ученика које погодују трансферу знања, развијању спо- знајних 
способности ученика, побољшању њихове радне културе и примени стеченог знања у реалним животним контекстима. 

Разумевање говора 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дослов- ног и имплицитног значења усменог текста; поред способности  да разазнаје и 
поима фонолошке и лексичке јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање, ученик треба да 
поседује и следеће компетенције: дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења пору- ка), референцијалну (о 
темама о којима је реч) и социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима фор- мулисања одређених 
говорних функција и др.). 

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и 
његов капацитет когнитивне обраде, од његове мо- тивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина онога ко говори, од 
намера с којима говори, од контекста и околно- сти – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумева- ње остварују, од 
карактеристика и врсте текста који се слуша итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је, стога, на више 
равни. Посебно су релевантне следеће: 

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лак- шим за разумевање сматрају се они усмени текстови који су пра- ћени 
визуелним елементима, због обиља контекстуалних инфор- мација које се аутоматски процесуирају, остављајући ученику могућност да 
пажњу усредсреди на друге појединости); 

– дужина усменог текста (напори да се разумеју текстови дужи од три минута оптерећују и засићују радну меморију); 
– брзина говора; 
– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора; 
– познавање теме; 
– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

Уопште говорећи, без обзира на врсту текста који се слуша на страном језику, текст се лакше разуме ако поседује следеће карак- теристике: 
ограничен број личности и предмета; личности и пред- мете који се јасно разликују; једноставне просторне релације (нпр. једна улица, 
један град) уместо неодређених формулација („мало даље” и слично); хронолошки след; логичке везе између различи- тих исказа (нпр. 
узрок/последица); могућност да се нова информа- ција лако повеже са претходно усвојеним знањима. 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене: 

– категорије насловљене Аудио и видео материјали подразу- мевају све врсте снимака (ДВД, ЦД, материјали са интернета) раз- них 
усмених дискурзивних форми, укључујући и песме, текстове писане да би се читали или изговарали и сл., који се могу преслу- шавати 
више пута; 

– категорије  насловљене   Монолошка   излагања,   Меди- ји (информативне и забавне емисије, документарни програми, 
интервјуи, дискусије), Спонтана интеракција, Упутства, под- разумевају снимке неформалних, полуформалних и формалних 
комуникативних ситуација у којима слушалац декодира речено у реалном времену, то јест без могућности преслушавања/поновног 
прегледа аудио и видео материјала, као и реалне ситуације којима присуствује уживо у својству посматрача, гледаоца или слушаоца 
(предавања, филмови, позоришне представе и сл.). 

Стално развијање способности разумевања говора на страном језику услов је за развој аутономије у употреби страног језика ван учионице и 
аутономије у учењу тог језика. Стога се у настави и учењу страног језика непрекидно ради на стицању стратешке компе- тенције, коју чине 
когнитивне и метакогнитивне стратегије, на при- мер (когнитивне од броја 1 до 4, метакогнитивне под бројем 5 и 6): 

7. коришћење раније усвојених знања; 

8. дедуктивно/индуктивно закључивање; 

9. употреба контекста; 

10. предвиђање; 

11. анализа и критичко расуђивање; 

12. самостална контрола активности. 

Како би ученици са већим успехом разумели говор на стра- ном језику, потребно је да приликом слушања примене стратеги-  је чија је 

делотворност доказана у разним ситуацијама, то јест да обрате пажњу на а) општу тему разговора или поруке, б) улоге са- говорника, в) 

њихово расположење, г) место где се разговор одвија и д) време када се разговор одвија. Битно је, такође, да буду свесни свега што је 

допринело да дођу до тих информација како би се на- викли да предвиде развој разговора на основу онога што су чули  и на основу својих 

чињеничних знања; да износе претпоставке на основу контекста и тона разговора; да слушају „између речи” (као што се чита „између 

редова”) да би разумели шта стварно мисле саговорници, јер људи не кажу увек оно што мисле; да разликују чињенице од мишљења како 

би постали критички слушаоци. 

 

Пример листе критеријума за проверу која се може дати ученицима 

 

Пре слушања  

Проверио/ла сам да ли сам добро разумео/ла налог.  

Пажљиво сам погледао/ла слике и наслов како бих 

проверио/ла да ли ми то може помоћи у предвиђању 

садржаја текста који ћу слушати. 

 

Покушао/ла сам да се присетим што је могуће већег 

броја речи у вези са темом о којој ће бити говора. 

 

Покушао/ла сам да размислим о томе шта би се могло рећи 

у таквој ситу- ацији. 
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За време слушања  

Препознао/ла сам врсту текста (разговор, рекламна порука, 

вести итд.). 

 

Обратио/ла сам пажњу на тон и на звуке који се чују у 

позадини. 

 

Ослонио/ла сам се на још неке показатеље (нпр. на кључне 

речи) како бих разумео/ла општи смисао текста. 

 

Ослонио/ла сам се на своја ранија искуства како бих из 

њих извео/ла могу- ће претпоставке. 

 

Обратио/ла сам пажњу на речи које постоје и у мом 

матерњем језику. 

 

Нисам се успаничио/ла када нешто нисам разумео/ла и 

наставио/ла сам да слушам. 

 

Покушао/ла сам да издвојим имена лица и места.  

Покушао/ла сам да запамтим тешке гласове и да их 

поновим. 

 

Покушао/ла сам да издвојим из говорног ланца речи које 

сам онда записао/ ла да бих видео/ла да ли одговарају 

онима које су ми познате. 

 

Нисам се предао/ла пред тешкоћом задатка и нисам 

покушао/ла да погађам наслепо. 

 

Покушао/ла сам да уочим граматичке елементе од 

посебног значаја (време- на, заменице итд.). 

 

После слушања  

Вратио/ла сам се на почетак како бих проверио/ла да ли су 

моје почетне претпоставке биле тачне, односно да ли треба 

да их преиспитам. 

 

Како бих поправио/ла своја постигнућа, убудуће ћу водити 

рачуна о следећем: 
......................................................................................................
........................ 

 

 

Разумевање прочитаног текста 

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том приликом читалац прима и обра- ђује тј. 

декодира писани текст једног или више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређе- не факторе 

који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, њихови интереси и мотивација, као и намере, каракте- ристике текста који 

се чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуел- не рецепције: 

– читање ради усмеравања; 
– читање ради информисаности; 
– читање ради праћења упутстава; 
– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели: 

– глобалну информацију; 
– посебну информацију, 
– потпуну информацију; 
– скривено значење одређене поруке. 

На основу ових показатеља програм садржи делове који, из разреда у разред, указују на прогресију у домену дужине текста, количине 
информација и нивоа препознатљивости и разумљиво- сти и примени различитих стратегија читања. У складу са тим, градирани су по 
нивоима следећи делови програма: 

– разликовање текстуалних врста; 
– препознавање и разумевање тематике – ниво глобалног ра- зумевања; 
– глобално разумевање у оквиру специфичних текстова; 
– препознавање и разумевање појединачних информација – ниво селективног разумевања; 
– разумевање стручних текстова; 
– разумевање књижевних текстова. 

 

Писмено изражавање 

Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, мишљења и осећања, пише елек- тронске и 
СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу, рези- мира садржај различитих порука о познатим темама (из медија, књижевних и 
уметничких текстова и др.), као и да сачини краће презентације и слично. 

Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вође- ног састава. Тежина задатака у вези са писаном продукцијом за- виси од 
следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа комуни- кативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, способности 
преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стра- тегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. 
Сваки виши језички ниво подразумева циклично по- нављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која са- држи сложеније 



65 

65  

 

језичке структуре, лексику и комуникативне спо- собности. За ову језичку активност у оквиру програма наставе и учења предвиђена је 
прогресија на више равни. Посебно су реле- вантне следеће ставке: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интере- совање, актуелни догађаји и разни аспекти из друштвено-култур- ног 
контекста, као и теме у вези са различитим наставним пред- метима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, наративни текстови и др.); 
– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне аспекте као што су описивање људи 

и догађаја у различитим временским контекстима, да изрази захвалност, да се извини, да нешто честита и слично у доменима као што су 
приватни, јавни и образовни). 

 

Усмено изражавање 

Усмено изражавање као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији моноло- шког 
излагања текста, при чему говорник саопштава, обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији 
интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током 
дијалога. Активности монолошке говорне продукције су: 

– јавно обраћање путем разгласа (саопштења, давање упут- става и информација); 
– излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презен- тације разних производа, репортаже, извештавање и коментари о 

неким културним догађајима и сл.). 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 
– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др. 

– реализацијом увежбане улоге или певањем. 
Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој спо- собности општег монолошког излагања које се огледа кроз описи- вање, 
аргументовање и излагање пред публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање ре- цептивних и продуктивних стратегија, као и когнитивних и дис- курзивних 
стратегија (узимање и давање речи, договарање, уса- глашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или заобилажење 
неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што успешнијег остваривања интеракције. Интер- акција се може 
реализовати кроз низ активности, на пример: раз- мену информација, спонтану конверзацију, неформалну или фор- малну дискусију, 
дебату, интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој ве- штине говора у интеракцији кроз следеће активности: 

– разумевање изворног говорника; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– функционална сарадња; 
– интервјуисање; 
– усклађивање интонације, ритма и висине гласа (са комуни- кативном намером и са степеном формалности говорне ситуације). 

Социокултурна компетенција 

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између властите зајед- нице 
ученика и заједница чији језик учи. Та знања се односе на све аспекте живота једне заједнице, од свакодневне културе (на- вике, начин 
исхране, радно време, разонода), услова живота (жи- вотни стандард, здравље, сигурност) и умећа живљења (тачност, конвенције и табуи 
у разговору и понашању), преко међуљудских односа, вредности, веровања и понашања, до паравербалних сред- става (гест, мимика, 
просторни односи међу саговорницима итд.). Ова знања су услов за успешну комуникацију, те чине неодвојиви део наставе страног 
језика. Социокултурна компетенција се разви- ја кроз активно укључивање у аутентичну усмену и писану кому- никацију (слушање 
песама, гледање емисија, читање аутентичних текстова, разговор, електронске поруке, СМС, друштвене мреже, дискусије на форуму или 
блогу итд.), као и истраживање тема које су релевантне за ученика у погледу њиховог узраста, интересова- ња и потреба. 

У тесној вези са социокултурном компетенцијом је и интер- културна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 

другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између говорних заједница у којима се ученик креће (како у матерњем 
језику/језицима, тако и у страним језицима које учи). Интеркул- турна компетенција такође подразумева и развијање радозналости, 
толеранције и позитивног става према индивидуалним и колектив- ним карактеристикама говорника других језика, припадника дру- гих 
култура које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој интеркултурне личности. 

Медијација 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење већ преузима улогу посредника из- међу особа 
које нису у стању или могућности да се непосредно споразумевају. На овом нивоу образовања, медијација може бити усмена, писана или 
комбинована, неформална или полуформална, и укључује, на Л1 или на Л2, сажимање текста, његово експлика- тивно проширивање и 
превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника за 
усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом нити као елемент за вред- новање језичких постигнућа – 
оцењивање (нпр. за проверу разу- мевања говора или писаног текста). Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења 
помоћних средстава (речника, при- ручника, информационих технологија итд.) и способност изнала- жења језичких и културних 
еквивалената између језика са којег се преводи и језика на који се преводи. Поред поменутог, у склопу те језичке активности користе се 
одговарајуће компензационе страте- гије ради превазилажења тешкоћа које се јављају у оквиру језичке активности медијације (на пример 
перифраза, парафраза и друго), о којима је такође потребно водити рачуна у настави и учењу. 

 

 

 

 



66 

66  

 

 

 

Лингвистичка компетенција 

Лингвистичка компетенција се односи на познавање и разу- мевање принципа функционисања и употребе језика и обухвата фонолошко-
фонетска, правописна, лексичка, семантичка, грама- тичка (морфосинтаксичка) знања. Ова знања су основ за оствари- вање општег 
комуникативног циља наставе страног језика и ра- звој правилних језичких навика кроз усвајање нормиране језичке структуре. 

Упутство за тумачење граматичких садржаја 

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од предуслова овладава- ња 
страним језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, изучавање 
граматичких појава, формирање навика и умења у обла- сти граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и 
унапређивању културе говора. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта тј. од значења према  средствима  за  његово  изражава- ње (функционални 
приступ). У процесу наставе страног језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за 
свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом основних правила и њихо- вим комбиновањем. Треба тежити 
томе да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, читање, говорење и писање, као 
и превођење), на свим нивоима учења страног језика, у овом случају у свим типовима гимназије, према јасно утврђеним циљевима и 
задацима, стандар- дима и исходима наставе страних језика. 

Језички садржаји су разврстани у складу са Стандардима образовних постигнућа за крај општег средњег образовања. До- кумент 
Стандарда је усаглашен са Европским референтним окви- ром за живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до нивоа Б2.2 (Ц1), који 
подразумева прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од ре- цептивног ка 
продуктивном. Сваки виши језички ниво подразуме- ва граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем 
претходно усвојених елемената, надограђују се сло- женије граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке 
структуре које ће циклично понављати у складу са по- стигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуни- кативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са статусом 
језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене грама- тичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају 
продуктивно. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Процес праћења и вредновања може започети иницијалним (или: дијагностичким) оцењивањем. Овим се установљује колико ученик влада 
пређашњим градивом неопходним за даље учење страног језика. На основу иницијалног теста наставник ће лакше планирати и 
организовати процес учења, па и индивидуализовати приступ ученицима. 

Током целе школске године, при вредновању треба да се сме- њују две врсте оцењивања: формативно и сумативно. 

Формативно оцењивање, којим се вреднују ученикова постиг- нућа, у начелу треба да подржава и ученика и учење. Оно треба да се 
спроводи чешће, и да буде  интерактивно, то јест да и учени-  ци учествују у оцењивању: њихово самопроцењивање и узајамно 
процењивање треба да буде део укупног процеса оцењивања. Циљ тога је да се код ученика подстакне самосталност и одговорност. 
Наставник притом добија увид у то како ученик учи, прикупља информације о постигнућима, и на том основу модификује наставу и 
остале активности. Формативно оцењивање олакшава наставни- ку и да утврди критеријуме за вредновање постигнућа. Наставник 
ученику током праћења његовог рада и активности мора пружати повратне информације како би му помогао да постигне предвиђе- ни 
исход. Формативно оцењивање даће и самом наставнику назна- ке о квалитету његовог рада и ефикасности примењених метода. 

Сумативним оцењивањем вреднује се резултат учења. Овакво оцењивање спроводи се периодично, на крају појединих делова програма и 
по завршетку читавог програма. Оријентисано на про- шлост, оно сумира постигнућа до тренутка оцењивања. Суматив- ним оцењивањем 
наставник ће утврдити да ли је ученик постигао предвиђене резултате, то јест исходе учења. 

Наставник треба нарочито да подржи саморефлексију код ученика: потребно је да ученик у одређеној мери објективно про- цењује шта 
зна, уме и може. Такође треба подстицати вршњачко учење, тј. сарадњу међу ученицима при утврђивању градива, усва- јању новог, раду 
на пројектним задацима итд. Модалитети и ква- литет те сарадње даваће наставнику шири увид у сопствени рад и у напредак ученика. 

Најзад, у процесу наставе вреднује се и рад наставника, како путем самопроцењивања тако и путем анкетирања ученика. 

Ниједан начин вредновања није потпуно објективан; зато их треба комбиновати, да би се стекла што веродостојнија слика о раду, 
постигнутим исходима и стеченим компетенцијама ученика, као и о раду и дидактичким методама наставника. 

Како се прати и вреднује развој језичких компетенција 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања степена развијености компетенција код ученика: 

− Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 

− Наставници сарађују и заједнички процењују развој компе- тенција код својих ученика. 

– Процес праћења је по карактеру пре формативан него сума- тиван. 
– У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 
– У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 
– Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 
– Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не само суд о 

нивоу развијености. 
 
 
 
 

 



67 

67  

 

ХЕМИЈА 

 

Циљ учења Хемије је да ученик развије хемијска и технич- ко-технолошка знања, способности апстрактног и критичког ми- шљења, 
способности за сарадњу и тимски рад, као припрему за даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у 
свакодневном животу, одговоран однос према себи, другима и животној средини и став о неопходности целожи- вотног образовања. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем наставног предмета Хемија ученик развија разу- мевање o повезаности структуре, својстава и практичне примене супстанци. Тиме 
развија научну писменост као основу за: (а) пра- ћење информација о доприносу хемије технолошким променама које се уграђују у 
индустрију, пољопривреду, медицину, фармаци- ју и побољшавају квалитет свакодневног живота; (б) дискусију о питањима/темама у вези 
са заштитом животне средине, иниција- тиву и предузимљивост у заштити животне средине; (в) критич- ко преиспитивање информација у 
вези с различитим производима индустрије (материјалима, прехрамбеним производима, средстви- ма за хигијену, лековима, горивом, 
ђубривима), њиховим утицајем на здравље и животну средину; (г) доношење одлука при избору  и примени производа. На крају средњег 
образовања сваки ученик безбедно рукује супстанцама и комерцијалним производима на основу познавања својстава и промена супстанци 
које улазе у са- став производа. 

Кроз наставу и учење хемије ученик упознаје научни метод 

којим се у хемији долази до података, на основу којих се форму- лишу теоријска објашњења и модели, и оспособљен је да кроз ек- 
спериментални рад сазнаје о својствима и променама супстанци. Унапређена је способност сваког ученика да користи информаци- је 
исказане хемијским језиком: хемијским терминима, хемијским симболима, формулама и хемијским једначинама. 

Основни ниво 

На крају средњег образовања ученик разуме шта је предмет истраживања хемије као науке, како се у хемији долази до сазна- ња, као и 
улогу и допринос хемије у различитим областима људске делатности и у укупном развоју друштва. Ученик рукује произво- 
дима/супстанцама (неорганским и органским једињењима) у скла- ду с ознакама опасности, упозорења и обавештења на амбалажи, 
придржава се правила о начину чувања супстанци (производа) и о одлагању отпада и предузима активности које доприносе заштити 
животне средине. Избор и примену производа (материјала, пре- храмбених производа, средстава за хигијену и сл.) базира на по- знавању 
својстава супстанци. Припрема раствор одређеног масе- ног процентног састава према потребама у свакодневном животу и/или 
професионалној делатности за коју се образује. Правилну исхрану и остале активности у вези са очувањем здравља засни- ва на познавању 
својстава и извора биолошки важних једињења   и њихове улоге у живим системима. Ученик уме да правилно и безбедно изведе 
једноставне огледе и објасни добијене резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи се хе- мијским језиком 
(терминима, хемијским симболима, формулама и хемијским једначинама). 

Средњи ниво 

На крају средњег образовања ученик повезује примену суп- станци у свакодневном животу, струци и индустријској производњи с физичким 
и хемијским својствима супстанци, а својства супстан- ци са структуром и интеракцијама између честица. Повезује узроке хемијских 
реакција, топлотне ефекте који прате хемијске реакције, факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску рав- нотежу са 
примерима хемијских реакција у свакодневном животу, струци и индустријској производњи. Ученик разуме улогу експе- рименталног рада 
у хемији у формирању и проверавању научног знања, идентификовању и синтези једињења, и уме да у експери- менталном раду прикупи 
квалитативне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци. Користи одговарајућу хемијску терминологију, хемијске 
симболе, формуле и хемијске једначине. Прати дискусију и, на основу аргумената, заузима став о улози и примени хемије у свакодневном 
животу, о ефектима савремене тех- нологије и технолошких процеса на друштво и животну средину. 

Напредни ниво 

На крају средњег образовања ученик може да предвиди фи- зичка и хемијска својства супстанци на основу електронске конфигурације 
атома елемената, типа хемијске везе и утицаја међу- молекулских интеракција. Ученик предвиђа својства дисперзног система и примењује 
различите начине квантитативног изражава- ња састава раствора. Планира, правилно и безбедно изводи хемиј- ске реакције, израчунава 
масу, количину и број честица супстан- ци које  учествују у реакцији, користи изразе за брзину реакције   и константу равнотеже. Ученик 
има развијене вештине за лабора- торијски рад, истраживање својстава и промена супстанци и ре- шавање проблема. У објашњавању 
својстава и промена супстанци користи одговарајуће хемијске термине, хемијске симболе, форму- ле и хемијске једначине. Дискутује о 
улози хемије у свакодневном животу, о ефектима савремене технологије и технолошких проце- са на друштво и животну средину. 
Предлаже активности у циљу очувања животне средине. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Хемијска 

писменост 

На крају средњег образовања ученик је формирао хемијску писменост као основу за праћење развоја хемије као науке и за разумевање 
повезаности хемије, хемијске технологије и развоја друштва. Хемијска писменост помаже доношењу одлука у вези с коришћењем 
различитих производа у свакодневном животу, као и активном односу према очувању здравља и животне средине. 

Основни ниво 

Ученик је формирао појмовни оквир као основу за разумева- ње окружења у коме живи, посебно својстава и промена супстанци и 
комерцијалних производа с којима је у контакту у свакодневном животу и струци. Правилном употребом супстанци брине о очува- њу 
здравља и животне средине. Има развијене вештине за безбед- но и одговорно руковање супстанцама (производима) и правилно 
складиштење отпада. 

Средњи ниво 

Ученик је формирао појмовни оквир за праћење информа- ција у области хемије као науке, о доприносу хемије развоју тех- нологије и 
друштва. Сагледава квалитативне карактеристике и квантитативне односе у хемијским реакцијама и повезује их са утицајима на животну 
средину, производњу и развој друштва. Пој- мовни оквир помаже праћењу јавних дискусија у вези с применом одређене технологије и 
утицају на здравље појединца и животну средину, као и за доношење одлука у вези с избором производа и начином њиховог коришћења. 
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Напредни ниво 

На крају средњег образовања ученик примењује фундаментал- не принципе у вези са структуром, својствима и променама супстан- ци у 
осмишљавању стратегије и решавању проблема, постављању хипотеза и планирању истраживања за проверу хипотеза, анализи- рању и 
интерпретацији прикупљених података и извођењу закљу- чака на основу података и чињеница. Ученик вреднује поступке и алтернативне 
приступе решавању проблема, вреднује добијене ре- зултате и доноси одлуке на основу разумевања хемијских појмова. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Научни метод 

у хемији и хемијски језик 

На крају средњег образовања ученик прикупља податке о својствима и променама супстанци посматрањем и мерењем; пла- нира и 
описује поступак; правилно и безбедно рукује супстанца- ма, прибором, посуђем и инструментима; представља резултате табеларно и 
графички; уочава трендове и користи хемијски језик (хемијски термини, хемијски симболи, формуле и хемијске једна- чине) за 
формулисање објашњења, закључака и генерализација. 

Основни ниво 

Ученик прати поступак и уме да: испита својства и проме-  не супстанци; изведе мерење физичких величина; правилно и безбедно 
рукује супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; опише поступак и представи резултате према задатом обрасцу; објасни 
добијене резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи хемијску терминoлoгиjу, хемијске симболе, формуле и 
хемијске једначине. 

 

Средњи ниво 

Ученик уме да: у експерименталном раду прикупи квалита- тивне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци; користи 
одговарајућу апаратуру и инструменте; мери, рачуна и користи одговарајуће јединице; формулише објашњења и закључке користећи 
хемијски језик (термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине).Напредни ниво 

Ученик планира и изводи експерименте (анализира проблем, претпоставља и дискутује могућа решења/резултате; идентифику- је 
променљиве, планира поступке за контролу независних промен- љивих, прикупља податке о зависним променљивим); анализира податке, 
критички преиспитује поступке и резултате, објашњава уочене правилности и изводи закључке; припрема писани или усмени извештај о 
експерименталном раду/истраживању; прика- зује резултате мерења водећи рачуна о тачности инструмента и значајним цифрама. 
Размењује информације повезане с хемијом на различите начине, усмено, у писаном виду, у виду табеларних и графичких приказа, 
помоћу хемијских симбола, формула и хемиј- ских једначина. 

 

Разред Први 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

СТАНДАР

ДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја 
програма 

2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, 

А, N(p+), N(e-), N(n°); повезује структуру атома метала и 

неметала с њиховим положајем у Периодном систему 

елемената и на основу тога описује физичка својства и 

реактивност елемената. 
2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци 

из свакодневног живота и струке са структуром: честицама 

које граде супстанце (атоми елеме- ната, молекули елемената, 
молекули једињења и јони), типом хемијске везе и 
међумолекулским интеракцијама. 

2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида 

и правих раство- ра у свакодневном животу и струци и 

употребу базира на познавању њихових својстава. 
2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања 
и растворљивост супстанци; изводи потребна израчунавања и 
припрема раствор одређеног процентног састава за потребе у 

свакодневном животу и струци; препознаје значење 
количинске концентрације. 

2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, 

утврђује кисело-базна својства раствора помоћу 

индикатора и на основу pH вредности и повезује с 

примерима из свакодневног живота и струке. 

– користи хемијски научни језик за 

описивање струк- туре, својстава и 

промена супстанци; 

– прикаже нумеричке вредности резултата 

мерења зна- чајним цифрама и на 

структуриран начин, табеларно и 

графички, уочи трендове и објасни их; 

– пронађе и критички издвоји 

релевантне хемијске информације из 
различитих извора; 

– користи софтверске пакете за писање 

формула и хемијских једначина; 
– напише електронску конфигурацију 

атома и јона; 
– објасни периодичне трендове: енергију 

јонизације, афинитет према електрону, 

електронегативност, атом- ски и јонски 

полупречник; 
– шематски прикаже настајање јонске и 
ковалентне везе применом Луисових 
формула; 

– класификује супстанце на основу: 

сложености грађе, честичне структуре 

Хемија као наука 

Научни метод у хемији. 

Хемијски експеримент. 

Мерења, математичка 
обрада и представљање 
резултата мерења. 

Супстанце: својства и 

класифи- 

кације 

Појам и класификације 

супстанци. Чисте 

супстанце и смеше. 

Демонстрациони огледи: 

упоређивање физичких 

својстава метала, неметала 

и њихових легура: тврдоћа, 

проводљивост топлоте и 

електричне струје, 

магнетичност. 
Демонстрациони огледи: 
методе одвајања састојака 
смеша. 

Структура атома 
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2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних 
реакција и, на основу њих, сагледава односе између масе, 
количине и броја честица реактаната и производа. 

2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене 

променом енергије; разликује примере хемијских реакција 

током којих се енергија ослобађа (егзотермне реакције) или 

везује (ендотермне реакције) и препознаје примере примене 

хемијских реакција на основу топлотних ефеката који их 

прате. 
2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске 
реакције и хемијску равнотежу. 

2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; 

препознаје примере ових процеса у свакодневном животу и 

струци; разликује пожељне од непожељних процеса и 

наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита 

метала од корозије). 
2.ХЕ.1.2.1. Описује налажење метала и неметала у природи; 
наводи најважније легуре и описује њихова својства; 

испитује огледима и описује основна физич- ка својства 
метала и неметала; наводи примену метала, неметала и 
племенитих гасова у свакодневном животу и струци. 

2.ХЕ.1.2.3. Препознаје неорганска једињења значајна у 

свакодневном животу и струци на основу назива и формуле 

и повезује својства и примену тих једињења. 
2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома 
елемената до атомског броја 20 са својствима елемената и 
њиховим положајем у Периодном систему елемената. 

2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и 

електронске конфигура- ције атома елемената представља 

настајање ковалентне везе у молекулима елемената и 

молекулима једињења, а на основу електронске 

конфигурације 

јона настајање јонске везе између елемената 1. и 2. групе и 
елемената 16. и 17. групе Периодног система елемената. 

2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема 

раствор одређене коли- чинске концентрације. 

2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према 

протолитичкој теорији; разликује јаке и слабе киселине и базе 

на основу степена дисоцијације; користи јонски производ 

воде у израчунавању концентрације водоник– и хидроксид-

јо- на, pH и pОH вредности водених раствора. 

2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при 
судару молекула који имају довољну енергију (енергију 
активације). 

2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу 

хемијских једна- чина и познатих података израчунава масу, 

запремину, количину и број честица супстанци које настају 

или су потребне за хемијске реакције. 

супстанци, типа хемијске везе; 

– објасни агрегатна стања супстанци на 

основу међу- молекулских интеракција; 

– објасни својства дисперзних система, 

њихову улогу у живим бићима и примену 

у свакодневном животу; 

– израчуна масени удео растворене 

супстанце у рас- твору, количинску 

концентрацију, и припреми раство- ре за 

потребе у лабораторији и свакодневном 

животу; 

– изведе стехиометријска 
израчунавања на основу задатих 
података; 

– напише изразе за брзину хемијске 

реакције и кон- станту равнотеже, 

предвиди и објасни утицај промене 

фактора на брзину хемијске реакције и 

хемијске систе- ме у равнотежи у 

индустрији и свакодневном животу; 
– разликује киселине, базе и соли на 

основу једначина електролитичке 
дисоцијације и процени јачину елек- 
тролита на основу степена дисоцијације; 

– разликује киселине и базе на основу 

протолитичке и Луисове теорије и 

користи јонски производ воде у 

израчунавању pH вредности водених 

раствора; 
– напише избалансиране хемијске 
једначине за редокс реакције и 

идентификује оксидациона и редукциона 
средства; 

– опише процесе електролизе и 

корозије и наведе примере тих 

процеса у свакодневном животу; 

– наводи заступљеност неорганских 

супстанци у живим и неживим 

системима; 

– именује и хемијским формулама 

прикаже класе неорганских једињења; 

– повезује физичкa и хемијска својства 

неорганских је- дињења са њиховом 

честичном структуром, хемијским везама 

и међумолекулским интеракцијама; 
– разликује једначине хемијских реакција 
неорганских супстанци са аспекта 
термохемије и хемијске кинетике и 
повезује их са примерима из свакодневног 

живота; 

– пише једначине хемијских реакција 

представника класa неорганских 

једињења; 

– опише поступак добијања једињења из 

фосилних го- рива или у индустријским 

процесима и њихов утицај на животну 

средину; 
– објасни значај пречишћавања вода 

и ваздуха, и рециклаже папира, стакла 
и другог отпада; 

Атомски и масени 

број. Изотопи. 

Релативна атомска 

маса. Модели атома. 

Електронска 

конфигурација. Енергија 

јонизације, афинитет пре- 

ма електрону, 

електронегативност, 

атомски и јонски 

полупречник. 
Периодична својства 
елемената. 
Хемијске везе и 

међумолекулске 
интеракције 

Јонска веза. 

Ковалентна веза. 

Луисове 

формуле. 

Поларност 

молекула. 
Међумолекулске 
интеракције. Метална веза. 

Агрегатна стања 

супстанци. 

Демонстрациони огледи: 

испитивање поларности 

молекула воде. 
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2.ХЕ2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције 

на основу термохемијских једначина или вредности промене 

енталпије и повезује их с практичним значајем. 
2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских 
реакција; препознаје утицај промене концентрације, 
температуре и притиска на однос концентра- ција реактаната 
и производа у затвореном равнотежном систему и повезује Ле 
Шатељеoв принцип с процесима у хемијској индустрији. 

2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с 

реактивношћу и практичном применом; наводи 

електрохемијске процесе и њихову примену (хемијски извори 

струје, електролиза и корозија). 

2.ХЕ.2.2.1. Упоређује реактивност метала натријума, 
магнезијума, алуминију- ма, калијума, калцијума, гвожђа, 
бакра, цинка с водом и гасовима из ваздуха (O2, CO2). 
2.ХЕ.2.2.2. Описује квалитативни састав и примену легура 
гвожђа, бакра, 
цинка и алуминијума. 
2.ХЕ.2.2.3. Пише једначине оксидације метала и неметала 

са кисеоником; ра- зликује киселе, базне и неутралне оксиде 

на основу реакције оксида са водом, киселинама и базама и 

изводи огледе којима то потврђује. 
2.ХЕ.2.2.4. Објашњава реакције настајања CO, CO2, SO2, HCl 
и NH3 из фо- силних горива и/или у индустријским 
процесима и описује њихов утицај на животну средину. 

2.ХЕ.2.2.5. Описује налажење силицијума у природи и 

примену силицијума, SiO2 и силикона у техници, технологији 

и медицини. 
2.ХЕ.2.2.6. Наводи карактеристике неорганских једињења у 
комерцијалним производима хемијске индустрије 
(хлороводонична киселина, сумпорна киселина, азотна 
киселина, фосфорна киселина, натријум-хидроксид, раствор 

амонијака, водоник-пероксид), мере предострожности у 
раду и начин склади- штења. 

2.ХЕ.1.5.1. Рукује супстанцама (производима) у складу с 

ознакама опасности, упозорења и обавештења на амбалажи; 

придржава се правила о начину чувања супстанци 

(производа) и одлагању отпада. 
2.ХЕ.1.5.2. Наводи загађиваче ваздуха, воде, земљишта и 
oписује њихов утицај на животну средину. 

2.ХЕ.1.5.3. Описује потребу и предност рециклаже стакла, 

папира и другог чврстог отпада. 

2.ХЕ.2.5.1. Објашњава настајање, последице и поступке за 

спречавање појаве киселих киша и ефекта стаклене баште; 

објашњава значај озонског омотача, узрок настанка озонских 

рупа и последице. 

2.ХЕ.2.5.2. Објашњава значај употребе постројења за 
пречишћавање воде и ва- здуха, индустријских филтера, 

аутомобилских катализатора и сличних уређаја у 
свакодневном животу и индустрији. 

– критички разматра употребу 

неорганских супстанци и њихов утицај на 

здравље људи и животну средину, и 

описује поступке за спречавање појаве 

киселих киша и ефекта стаклене баште; 
– описује мере предострожности у раду са 
неорган- ским супстанцама које улазе у 

састав комерцијалних производа, начине 
складиштења и одлагања супстанци и 
амбалаже сагласно принципима Зелене 
хемије и одрживог развоја. 

Дисперзни 

системи 

Прави раствори. 

Растворљивост. 

Топлота 

растварања. 
Квантитативан састав 

раствора. Колигативна 
својства раствора. 
Колоиди. 

Демонстрациони огледи: 

испитивање 

растворљивости 

различитих супстанци у 

поларним и неполарним 

растварачима; испитивање 

топлотних ефеката 

растварања; 
Демонстрациони огледи: 
припремање раствора 
задатог квантитативног 
састава. 

Хемијске 

реакције 

Једначине хемијских 

реакција. Количина 

супстанце. Моларна маса 

супстанце. 

Стехиометријска 

израчунавања. 
Енталпија. 
Реакциона топлота. Хесов 

закон. Ентропија. 

Брзина хемијске 

реакције. Закон о 

дејству маса. 

Хемијска 

равнотежа. Ле 

Шатељеов 

принцип. 

Демонстрациони огледи: 

eгзотермне и ендотермне 

реакције: реакција 

калцијум-оксида и воде 
и реакција баријум-
хидроксида амонијум-
хлорида. 

Демонстрациони огледи: 

реакције цинка са 

етанском и са 

хлороводоничном 

киселином; реакције 

магнезијума и цинка са 

хлороводоничном 

киселином; реакција 

цинка са разблаженом и 
концентрованом 
хлороводоничном 
киселином; 

Kиселине, базе и 

соли 
Електролити. 
Степен електролитичке 

дисоци- јације. 

Јонске реакције. 

Протолитичка 

теорија. Луисова 

теорија. 

Јонски производ 
воде. pH 
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вредност. 

Демонстрациони 

огледи: испитивање pH 

вредности рас- твора. 

Oксидо-редукционе 

реакције 

Оксидациони број, 

оксидација и редукција. 

Оксидациона и редукци- 

она средства. 
Електролиза. Корозија. 

Неорганске супстанце у 

неживој и живој 

природи 

Заступљеност елемената и 

њихових једињења у 

природи. 

Стене, руде и 

минерали. Вода и 

ваздух. 
Биогени елементи. 
Демонстрациони огледи: 

демонстрирање узорака 
елемената, једињења, 
минерала, руда, неорган- 
ских комерцијалних 
производа. 

Водоник, кисеоник и 

њихова 

једињења 

Физичка својства и 

физичке проме- не 

водоника и кисеоника. 

Хемијска својства и 

хемијске промене (реак- 

ције са О2, H2 и H2О). 
Електродни потенцијал, 
напонски низ елемената. 

Демонстрациони огледи: 

добијање водоника; 

напонски низ елемената. 
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  Метали s-, p– и d-

блока Периодног 

система елемената 

Физичка својства метала 1. 

и 2. групе, p-блока (Al, Pb) 

и d-блока (Cr, Mn, Fe, Cu, 

Zn, Аg). Хемијска својства 

метала 1. и 2. групе, p-бло- 

ка (Al, Pb) и d-блока (Cr, 

Mn, Fe, Cu, Zn, Аg). 

Добијање метала. 
Легуре. 
Демонстрациони огледи: 

доказивање јона алкалних и 

земно- алкалних метала у 

пламену; докази- вање јона 

калцијума, магнезијума 
и баријума. 
Демонстрациони огледи: 
калијум-перманганат и 

калијум-ди- хромат као 

оксидациона средства; 

Неметали, 

металоиди и 

племенити 

гасови 

Физичка и хемијска својства 

неметала (угљеник, азот, 

фосфор, сумпор и халогени 

елементи), мета- лоида 

(силицијум и силикати) и 

племенитих гасова. 
Неорганска хемијска 
индустрија. 
Демонстрациони огледи: 
реакција хлороводоничне 

киселине са калцијум-

карбонатом и натри- јум-

ацетатом; 

Неорганске загађујуће 

супстанце 
Киселе кише. 
Ефекат стаклене 

баште. Рециклажа и 

ремидијација. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм наставе и учења Хемије првенствено је оријенти- сан на процес учења и остваривање исхода. Исходи омогућавају  да се циљ 
наставе хемије достигне у складу са предметним и ме- ђупредметним компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи представљају 
ученичка постигнућа и као такви су основна водиља наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и уче- ња хемије је 
тематски конципиран. За сваку тему предложени су кључни појмови садржаја, а ради лакшег планирања наставе пре- длаже се 
оријентациони број часова по темама. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм наставе и учења оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. При планирању 
наставе и учења важно је имати у виду да се исходи разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки се лак- ше и брже могу 
остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Потребно је да наставник за сваку наставну 
јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе специфичне за дату наставну јединицу. 
Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због успо- стављања корелација са предметима. 
У фази планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује садржаје предмета. Препоручен 
је број часова за реали- зацију сваке теме који укључује демонстрационе огледе. 

Ради лакшег планирања наставе, предложен је редослед реа- лизације тема и оријентациони број часова по темама. 

Теме: 

Хемија као наука – 2; Супстанце: својства и класификације– 2; Структура атома – 4; Хемијске везе и међумолекулске интеракције – 
6; Дисперзни системи – 6; Хемијске реакције – 7; Кисели- не, базе и соли – 7; Оксидо-редукционе реакције – 6; Неорганске 
супстанце у неживој и живој природи – 2; Водоник, кисеоник и њихова једињења – 7; Метали s-, p– и d-блока Периодног систе- ма 
елемената – 12; Неметали, металоиди и племенити гасови – 10; Неорганске загађујуће супстанце – 3. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У целокупном наставном процесу важно је да ученици оства- ре исходе засноване на учењу хемије у основној школи и првом разреду 
гимназије, као и на исходима учења биологије, физике, географије и математике у основној школи и током првог разреда гимназије. 

Хемија као наука 

У оквиру прве наставне теме, Хемија као наука, од ученика се очекује да уоче зашто је хемија значајна за живот појединца у савременом 
друштву и за друштво у целини. Од њих се очекује да разумеју значај хемије у различитим доменима савременог живо- та, почев од тога 
да је развијеност хемијске производње значајан показатељ нивоа развијености друштва и да хемијски производи представљају стално 
окружење савременог човека са свим доби- тима и ризицима. Уз то, хемија заједно са физиком и биологијом пружа могућност 
комплексног сагледавања природе и решавање сложенијих проблема, укључујући и оне који се односе на очува- ње и побољшање 
квалитета животне средине. У оквиру прве теме ученици сазнају о природи науке и научноистраживачког рада и о научном методу. При 
томе, потребно је да ученици сазнају како се у науци долази до сазнања посматрањем и мерењима, о тачности  и прецизности мерења, 
како се обрађују и приказују резултати, о изворима грешака у мерењу, о приказивању резултата, нумерич- ких вредности с одговарајућим 
бројем значајних цифара и у од- говарајућим мерним јединицама међународног система (SI), о структурираном приказивању резултата 
(табеларно и графички), о томе како се претпостављају и проверавају објашњења за уочене правилности међу подацима, како се долази до 
теорија и како се оне користе у даљем раду, укључујући и њихово стално преиспи- тивање. Препорука је да ученици вежбају обраду 
података укљу- чујући табеларнe калкулације и графичко представљање резултата применом одговарајућих доступних софтверских 
пакета (на при- мер Microsoft Office Excel). Ученици се упућују на важност са- владавања хемијских термина и различитих начина 
представљања супстанци и промена, квалитативних и квантитативних значења хемијских симбола, формула и једначина да би се 
успешно кому- ницирало о садржајима хемије. Од ученика се очекује да разликују основне физичке величине, њихове називе, ознаке и 
мерне јединице, и изведене физичке величине, да претварају веће јединице у мање и обрнуто (користећи префиксе мили, микро, нано...). 

 

Супстанце: својства и класификације 

Већина исхода теме остварује се спирално, тј. они се у окви- ру других тема проширују и продубљују. У оквиру теме ученици најпре 
систематизују знање из основне школе о врстама супстанци и њиховим својствима. Посебно је важно да током разматрања са- држаја теме 
ученици развијају способности да класификују суп- станце према различитим критеријумима, и да се оспособљавају да практично 
примењују знања која из тога произилазе. Они могу кренути од разврставања супстанци из свакодневног живота по ра- зличитим 
критеријумима (агрегатно стање, проводљивост топлоте и електричне струје, магнетна својства, токсичност...). Класифика- цију чистих 
супстанци на хемијске елементе и једињења ученици би требало да изводе на основу честица које изграђују супстанце. Од њих се очекује 
да предвиђају физичка и хемијска својства суп- станци на основу електронске конфигурације атома елемената, типа хемијске везе, утицаја 
међумолекулских интеракција, типа кристалних структура, итд. У оквиру тих активности ученици би требало да примењују правила 
номенклатуре на примерима неор- ганских једињења која су учили у основној школи. 

У оквиру теме предложена су два демонстрациона огледа. У 
првом огледу се могу упоредити физичка својства (на пример из- глед, тврдоћа, проводљивост топлоте и електричне струје, магне- 
тичност) одабраних метала, неметала и легура (на пример магне- зијум, гвожђе, бакар, алуминијум, графит, сумпор, јод). У другом огледу 
се могу применити различите методе одвајања састојака смеша (декантовање, цеђење, дестилација, испаравање, сублима- ција, 
кристализација и одвајање помоћу магнета). 

 

Структура атома 

Учећи о структури атома, ученици примењују појмове атом- ског и масеног броја и релативне атомске масе. Приликом разма- трања појма 
изотоп, ученици треба да уоче разлику између појмова масени број атома и релативна атомска маса. У оквиру теме учени- ци сазнају о 
развоју идеја о атомској структури супстанце, првим моделима атома (Томсонов, Радерфордов и Боров модел атома). 
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Кључни појам теме је електронска конфигурација атома. Због тога је неопходно да ученици усвоје појам и значење четири квантна броја, 
појмове енергетских нивоа, поднивоа и орбитала,  и принципе изградње електронског омотача (Хундово правило, принцип минимума 
енергије и Паулијев принцип искључења). Притом, потребно је да користе шематске записе и дијаграме енер- гије електрона у атомским 
орбиталама. Такође, очекује се да при- казују атоме елемената помоћу Луисових симбола. 

Од ученика се очекује да повезују електронску конфигураци- ју атома хемијског елемента са положајем елемента у Периодном систему и да 
објашњавају периодичне трендове (атомски и јонски полупречник, енергија јонизације, афинитет према електрону, елек- тронегативност, 
реактивност), представљене табеларно и графички. 

 

Хемијске везе и међумолекулске интеракције 

Учење појмова ове теме обухвата повезивање својстава суп- станци са њиховом структуром. Посебно треба истаћи веома малу 
заступљеност слободних атома у природи (племенити гасови). Да би се објаснило удруживање атома у стабилне молекуле, односно 
формирање хемијске везе, треба користити пример водоника (ди- јаграм зависности потенцијалне енергије система који се састоји од два 
атома водоника у зависности од растојања између њих). Нови појмови као што су: електронегативност, електронска густи- на, диполни 
моменат, геометрија молекула, као и теорија валентне везе, продубљују ученичко разумевање својстава супстанци са јон- ском и 
ковалентном везом. Ученици треба да буду оспособљени да одреде да ли је хемијска веза у супстанцама ковалентна (поларна или 
неполарна) или јонска, да упореде својства једињења са ковалентном и јонском везом, а у објашњењима настајања јонске и ковалентне 
везе да користе Луисове симболе. Објашњења грађе- ња ковалентне везе, поред коришћења Луисових симбола, треба засновати на 
примени принципа Луисове електронске теорије и теорије валентне везе. Да би ученици разумели савремене теорије ковалентне везе, 
потребно је визуализовати их кроз различите гра- фичке приказе, моделе атомских орбитала, компјутерске приказе и анимације, доступне 
на интернету. Учећи о геометрији молекула, ученици би требало да користе Луисовe електронскe формулe и да геометрију молекула 
разматрају на основу броја електронских до- мена (заједнички и слободни електронски парови). 

Појмови везани за међумолекулске интеракције важни су за објашњење својстава супстанци са ковалентном везом. Очекује   се да 
ученици могу на примерима да илуструју међумолекулске 

– Ван дер Валсове интеракције: дипол–дипол, дипол–индуковани дипол, тренутни дипол–индуковани дипол и водоничне везе. 

При опису типова кристалних структура (атомских, молекул- ских, јонских и металних), користити што већи број модела кри- сталних 
структура, различите илустрације и шеме, да би се код ученика створила представа о врстама и структури кристалних суп- станци, као и 
јаснија слика о једињењима у природи. Металну везу и металну структуру треба описати поједностављеним моделом. 

Кроз пројектне задатке ученици се могу обучити да моделују хемијске структуре и креирају анимације формирања различитих врста 
хемијских веза користећи доступне софтверске пакете (на пример MolView, Blender). 

Демонстрационим огледом приказати начин испитивања по- ларности молекула воде. 

 

Дисперзни системи 

Приликом разматрања карактеристика и класификације ди- сперзних система, требало би да их ученици повежу с примерима и њиховим 
значајем у живим бићима, значајем и применом у лабо- раторији и свакодневном животу. 

Учење о правим растворима обухвата топлотне ефекте рас- тварања (топлоту растварања), појам растворљивости, и факторе који утичу 
на растворљивост. У објашњењима ученици би требало да користе графички приказ зависности растворљивости различи- тих чврстих 
супстанци (соли) у води од температуре (криве рас- творљивости), укључујући и примере соли чија растворљивост у води опада с 
порастом температуре. 

Појмови грубо-дисперзних и колоидно-дисперзних система могу се уводити кроз већи број примера из свакодневног живота, али и из 
хемијске технологије. Очекује се да ученици повезују процесе карактеристичне за колоидно-дисперзне системе, као што су коагулација и 
пептизација, са познатим примерима из свакод- невног живота. Они могу учити о колидима кроз истраживачке пројекте због њихове 
примене у свакодневном животу (лекови, намирнице, козметички производи – креме). О својствима колоида могу учити кроз проблемскa 
питања у вези с адсорпцијом јона на површини колоидних честица, хидрофилним и хидрофобним свој- ствима колоида, распршивањем 
светлости на колоидно дисперго- ваним честицама (Тиндалов ефекат). 

На основу задатих података, ученици рачунају: масени удео растворене супстанце у раствору (разблаживање, концентровање и мешање 
раствора), количинску концентрацију и молалност рас- твора. Учење о колигативним својствима раствора обухвата и из- рачунавања: 
температура кључања раствора, температура мржње- ња раствора и осмотски притисак. 

Темом су предвиђена три демонстрациона огледа, од  којих је први оглед испитивање растворљивости супстанци у зависно- сти од 
поларности, при чему наставник треба да укаже на важност правилног одабира одговарајућих растварача и услова за раства- рање 
супстанци. О топлотним ефектима растварања треба учи-   ти кроз огледе, при чему се препоручује испитивање топлотних промена 
растварањем амонијум-хлорида и натријум-хидроксида  у води. Ученицима демонстрирати припремање раствора задатог квантитативног 
састава. 
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Хемијске реакције 

Као увод у ову тему, ученици треба да понове појам и типове хемијских реакција које су обрађивали у основној школи из неор- ганске и 
органске хемије. 

Концепт мола ученици даље повезују са појмом моларне за- премине гаса, а решавањем задатака повезују појмове: количина супстанце, 
бројност честица, маса супстанце, моларна маса суп- станце и моларна запремина гаса. Рачунања из хемијских формула треба да обухвате 
рачунање елементарног процентног састава је- дињења и одређивање емпиријске и молекулске формуле једиње- ња на основу масеног 
процентног састава и моларне масе. Очекује се да ученици пишу хемијске једначине примењујући знање о за- кону одржања масе, да 
према хемијским једначинама анализирају квантитативне односе супстанци у хемијском систему, да рачунају принос хемијске реакције, 
садржај примеса и да одређују лимити- рајући реактант. 

У области термохемије ученици развијају хемијски речник који одговара овој области, формирају појмове: ендотермне и ег- зотермне 
реакције, енталпија, стандардна енталпија хемијске реакције (реакциона топлота), активациона енергија. При томе ученици тумаче 
термохемијске једначине и на основу њих изводе термохемијска израчунавања промене стандардне енталпије хе- мијске реакције из 
стандардних енталпија настајања. Хесов закон обрадити као један од закона одржања, при чему на основу Хесо- вог закона ученици могу 
да изводе комплекснија термохемијска израчунавања која ће им бити важна за наставак образовања у области природно-математичких, 
медицинских и техничких наука. Такође се уводи појам спонтаности хемијских реакција који се ту- мачи тиме да се спонтано дешава она 
промена која је највероват- нија при чему долази до повећања неуређености система. Управо због тога се уводи нова термохемијска 
величина – ентропија. На- ставник треба да укаже ученицима на типичне случајеве спонта- них промена које покрећу пораст ентропије. 

Повезати брзину хемијске реакције са брзином у кинематици и на тај начин правити корелацију са физиком, а ученицима омогу- ћити да 
разумеју да брзина хемијске реакције представља промену концентрације реактаната или производа у јединици времена. На одабраним 
примерима треба графички приказати промене концен- трација учесника реакције у времену. За објашњење брзине хемиј- ске реакције и 
фактора који на њу утичу, користити теорију актив- них судара. При томе, обавезно користити дијаграме тока хемијске реакције. Утицај 
концентрације реактаната на брзину хемијске ре- акције ученици треба да тумаче применом закона о дејству маса. 

Хемијски равнотежни систем ученици треба да разумеју као стабилну динамичку равнотежу и да га повезују са појмом инер- ције. 
Применом Ле Шатељеовог принципа, ученици тумаче утицај промене притиска, концентрације учесника реакције и температу- ре на 
систем у равнотежи. Појмове егзотермне и ендотермне ре- акције треба код ученика формирати применом демонстрационих огледа, као 
што су: реакција калцијум-оксида и воде и реакција ба- ријум-хидроксида и амонијум-хлорида. 

Препоручује се да ученици вежбају писање формула и хемиј- ских једначина применом доступних софтверских пакета (на при- мер 
ACD/ChemSketch, Marvin Sketch, BIOVIA Draw ). Демонстра- ционим огледима треба испитати утицај различитих фактора на брзину 
хемијске реакције, при чему треба да се изведе већи број огледа који то потврђују. На пример, утицај природе реактаната испитати у 
реакцији цинка са етанском и цинка са хлороводонич- ном киселином, као и у реакцији магнезијума са хлороводоничном киселином и 
цинка са хлороводоничном киселином. Утицај кон- центрације ректаната на брзину хемијске реакције испитати у ре- акцији цинка са 
разблаженом и концентрованом хлороводоничном киселином. 

 

Киселине, базе и соли 

На почетку изучавања ове теме, ученици треба да се при- сете поделе супстанци на електролите и неелектролите. Процес електролитичке 
дисоцијације ученици треба да тумаче на основу Аренијусове теорије електролитичке дисоцијације и да повезују са степеном 
електролитичке дисоцијације (величином која је мера релативне јачине електролита) и количинском концетрацијом рас- твора. Од ученика 
се очекује да поред писања једначина у моле- кулском облику, савладају писање једначина у јонском облику. 

Да би ученици разумели Протолитичку теорију киселина и база, потребно је на примерима једначина протолитичких реакци- ја 
инсистирати на препознавању коњугованих парова и указати на појам амфолита. Такође се може очекивати објашњавање киселих, 
односно базних својстава супстанци помоћу Луисове теорије ки- селина и база, кроз разматрање донора и акцептора заједничког 
електронског пара. 

Ученици треба да усвоје појам јонског производ воде, а за- тим да повезују концентрацију јона водоника са pH вредностима раствора и 
концентрацију хидроксидних јона са pОH вредностима раствора. Инсистирати да користе pH и pOH скале, кроз примере решавања 
задатака. Ученици треба да имају представу о важности pH вредности за живе организме, природне појаве, технологију (мерење pH 

вредности у отпадним водама, различитим животним намирницама, одређивање pH вредности крви). Демонстрационим огледом се може 
показати испитивање pH вредности водених рас- твора електролита уз примену одговарајућих индикатора (универ- зална индикаторска 
хартија или неки други индикатор укључујући и оне екстраховане из различитих природних производа). 

Оксидо-редукционе реакције 

Оксидо-редукционе реакције ученици треба да схвате као ре- акције у којима долази до промене оксидационих бројева атома и размене 
електрона између супстанци које реагују. Већ на почетку изучавања ове теме, ученици треба да направе разлику у значењу и обележавању 
валенце, коју су савладали у основној школи, и ок- сидационог броја који се уводи као нови појам. При томе је по- жељно да ученици 
одређују оксидационе бројеве атома хемијских елемената на основу дате формуле, да уоче промене оксидационих бројева, одреде 
коефицијенте у једначинама оксидоредукционих реакција (користећи шеме размене електрона и једначине јонских полуреакција) и 
разликују оксидациона и редукциона средства. 

Ученици се уводе у област електрохемије са схватањем да ова област хемије разматра хемијске промене проузроковане деј- ством 
електричне енергије, при чему електрохемијске реакције укључују размену електрона и припадају групи оксидоредукција. Очекује се да 
ученици тумаче процесе (полуреакције) оксидације и редукције који су одвојени физички и одигравају се на електро- дама и да је 
електрохемијска ћелија систем у коме се одвијају та- кви електрохемијски процеси, односно процес електролизе. Елек- тролизу ученици 
треба да тумаче на конкретним примерима, као и да уочавају разлику у производима на катоди при електролизи рас- топа и воденог 
раствора натријум-хлорида. На крају, ученици тре- ба да објашњавају корозију метала као електрохемијски процес у коме се метал 
оксидује ваздушним кисеоником у присуству влаге. Очекује се да ученици сагледају проблем корозије метала и њене превенције и с 
теоријског и с практичног аспекта, да наводе при- мере корозије предмета из околине и предлажу принципе заштите метала од корозије 
(на пример, пресвлачење слојем метала који је мање подложан оксидацији са ваздушним кисеоником, итд.). 
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Неорганске супстанце у неживој и живој природи 

Неорганске супстанце у неживој и живој природи је настав- на тема која има за циљ да ученике уведе у изучавање неорганске хемије: шта 
је предмет изучавања неорганске хемије, o важности и заступљености неорганских супстанци у свету око нас, о засту- пљености 
елемената у Земљиној кори, атмосфери, живим систе- мима, о саставу комерцијалних производа који чине неорганске супстанце, на чијој 
се употреби заснива функционисање савреме- ног друштва. Ученици повезују и у објашњењима користе податке о заступљености 
хемијских елемената, о стабилности изотопа, о природним и вештачки добијеним елементима, о положају елеме- ната у Периодном 
систему елемената, налажењу хемијских елеме- ната у природи као елементарних супстанци и у саставу једињења (на пример, кисеоник и 
азот), или због реактивности искључиво у саставу једињења (на пример, натријум и калијум). Тумачењем по- датака представљених 
помоћу графикона и дијаграма о заступље- ности хемијских елемената у свемиру, Земљиној кори, атмосфери, и у живим бићима ученици 
развијају једну од међупредметних компетенција – рад са подацима и информацијама. Хемијски са- став Земљине коре, атмосфере и вода 
у природи ученици могу по- везивати са градивом географије. Хемијске формуле неорганских супстанци у овој фази учења служе да 
ученици уоче  (не морају  да их памте) хемијски састав Земљине коре, стена, минерала и руда, полудрагог и драгог камења. Уколико у 
школи постоје збир- ке минерала, оне се могу показати у склопу разматрања ове теме. Ученици разматрају запремински удео гасова у 
ваздуху, њихово порекло и улогу, које се загађујуће супстанце могу наћи у вазду- ху, о густини ваздуха и промени густине с надморском 
висином.  У оквиру теме ученици информативно разматрају податке о води као једној од најважнијих неорганских супстанци: 
распрострање- ност у природи, биљном и животињском свету; агрегатна стања воде; изворска вода; тврда и мека вода; вода за људску 
употребу; специфична својства воде; значај за живи свет. При разматрању за- ступљености елемената у живим бићима ученици се 
ослањају на познавање једињења која улазе у састав живих бића. Поред најза- ступљенијих неметала (О, C, H, N) чија се једињења налазе 
у жи- вим бићима, они се информишу о биогеним металима (јон гвожђа у саставу хемоглобина, калцијума у саставу костију, натријума у 
телесним течностима, магнезијума у хлорофилу итд.). 

Ученици могу посматрати демонстрације узорака стена, руда и минерала, неорганских супстанци и комерцијалних производа (на пример, 
графит, племенити метали, различите легуре, кухињска со, сода-бикарбона, креч, сона киселина, водоник-пероксид, шу- меће таблете са 
различитим садржајем јона). Ученици препознају неорганске супстанце у саставу грађевинских материјала, вештач- ких ђубрива, силикона 
и других материјала. Декларације производа су један од контекста за истицање важности познавања хемијских симбола и формула, као и 
пиктограми који упућују како се прои- звод правилно користи, складишти или одлаже. Тиме ученици ра- звијају навику да се приликом 
коришћења одређених супстанци и производа придржавају упутстава за употребу и развијају одговор- ност да адекватно користе и одлажу 
супстанце (производе). 

Водоник, кисеоник и њихова једињења 

У оквиру теме ученици повезују стечено знање о структури атома, хемијским везама и међумолекулским интеракцијама са физичким 
својствима и физичким променама водоника и кисео- ника. Ученици разматрају периодичност у хемијским својствима  и променама 
елемената, на примерима реакција метала и неметала са водоником и кисеоником, и кроз промену својстава хидрида и оксида елемената у 
оквиру истих група и периода. Уз писање од- говарајућих хемијских једначина и именовање производа, очекује се да ученици 
идентификују тип хемијске везе у производима, да претпостављају њихова киселинско-базна својства и да уочавају периодичност у 
промени тих својстава. Од њих се очекује сврста- вање неорганских једињења у киселине и базе према Аренијусо- вој, протолитичкој и 
Луисовој теорији, писање хемијских формула и давање назива. У оквиру теме ученици увежбавају номенклатуру соли. Кроз целу тему 
ученици би требало да уочавају периодич- ност у реактивности елемената и повезаност различитих класа неорганских једињења. То би 
требало да илуструју одговарајућим хемијским једначинама. Хемијске једначине би требало да пишу у молекулском и јонском облику. 
Важан ослонац за разумевање са- држаја теме јесте предложени демонстрациони оглед. На крају ове теме, а као увод за следећу, ученици 
разматрају реактивност еле- мената на основу њиховог положаја у напонском низу. Редукциона својства метала треба да повежу са појмом 
електродни потенцијал и да пишу једначине реакција метала са водом, хлороводоничном киселином и воденим растворима соли. 

Метали s-, p- и d- блока Периодног система елемената 

У оквиру ове теме ученици детаљније повезују претходно градиво о структури атома метала, месту метала у таблици Пе- риодног система 
елемената, металној вези, металној кристалној структури, са физичким и хемијским својствима метала, применом и начинима добијања 
метала. Ради стицања функционалних знања, потребно је да ученици разматрају информације о примени метала и њихових једињења као 
комерцијалних производа у различитим контекстима, укључујући и повезивање својстава тих супстанци, односно производа у чији састав 
улазе, с њиховим утицајем на здравље човека и животну средину. O својствима метала 1. и 2. групе и њихових најважнијих једињења 
ученици би требало да уче кроз упоредни преглед, као и да наводе практични значај, односно примену једињења (примена шалитре, 
кухињске соли, гашеног и негашеног креча, гипса и баријум-сулфата). Изучавање својстава метала p-блока (Al и Pb) обухвата њихова 
редукциона својства (ученици објашњавају реакцију алуминотермије) и амфотерност (ученици објашњавају и хемијским једначинама 
представљају реакције метала, њихових оксида и хидроксида са киселинама и растворима алкалних хидроксида). Очекује се да ученици 
именују настале соли. Приликом изучавања својстава метала d-блока (Cr, Mn, Fe, Cu, Zn и Ag) очекује се да ученици на основу изведених 
огледа и запажања састављају оксидо-редукционе једначине реак- ција метала (гвожђа, бакра и цинка) са разблаженим, односно кон- 
центрованим киселинама чији анјони имају оксидациона својства, да закључују шта су производи реакција зависно од концентрације 
киселина (које соли настају, који је оксидациони број метала, који се оксиди сумпора и азота издвајају), да ли долази до пасивизације 
метала у контакту с киселинама и од чега то зависи.Очекује се да ученици хемијским једначинама представљају добијање метала из руда. 
Приликом објашњења зашто су неке тех- нологије производње метала у елементарном стању прихватљиви- је од других, ученици треба 
да разматрају економски аспект прои- зводње и утицај производње на здравље људи и животну средину. 

Очекује се да ученици упоређују физичка и хемијска свој- ства метала и њихових легура (отпорност на корозију, проводљи- вост топлоте 
и електричне струје, ковност, могућност обликовања, отпорност на ломове, еластичност, тврдоћа), да описују зашто се метали 
(укључујући и племените) легирају, тј. да повезују с прак- тичном применом. На различитим примерима легура ученици би требало да 
разматрају везу између њиховог састава и практичне примене, али се не очекује да наводе масену процентуалну засту- пљеност 
легирајућих елемената. 

Важан ослонац у овој теми су два демонстрациона огледа. Првим огледом се показује примена технике квалитативне хемиј- ске анализе 
у одређивању елемента/јона. Другим огледом се по- казује оксидационо својство калијум-перманганата односно кали- јум-дихромата. 

Неметали, металоиди и племенити гасови 

У оквиру ове теме ученици повезују претходно градиво о структури атома, хемијским везама, међумолекулским интеракци- јама, 
положају неметала у Периодном систему елемената са ало- тропским модификацијама, физичким и хемијским својствима не- метала. 
Ученици повезују својства елемената и њихових једињења са практичном применом. Посебно је важно да у оквиру ове теме ученици 
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сазнају о примени силицијума у производњи микрочипо- ва. Ученици би требало да уоче да хемијски производи предста- вљају стално 

окружење савременог човека. У оквиру теме они би требало да уче о HCl, NH3, CO, CO2 и SO2 који настају сагоревањем 

фосилних горива и/или у индустријским процесима.  Такође,  уче- 

ници би требало да објасне како се нуспроизводи настали прои- зводњом метала могу искористити за добијање других супстанци које 
имају мањи негативан утицај на животну средину. 

У оквиру теме предложен је демонстрациони оглед којим се показује дејство хлороводоничне киселине на калцијум-карбонат и натријум-
ацетат. 

Неорганске загађујуће супстанце 

При разматрању загађивања животне средине ученици би требало да сагледају сложеност проблема, да он обухвата узрок, интензитет, 
трајање, здравствене, еколошке, економске, естетске и друге ефекте, а да производња хране, енергије, лекова, материјала, неопходних за 
опстанак човека, обухвата поступке и хемијске ре- акције у којима настају потребни производи, а уз њих и супстанце које се могу означити 
као отпад, а које у већим количинама доспе- вају животну средину. Потребно је да ученици уочавају да супстан- це доспевањем у животну 
средину, зависно од њихових физичких и хемијских својстава, могу изазвати промене, мањег или већег ин- тензитета, као и да почетна 
промена може покренути серију других промена. Ученици би требало да идентификују загађујуће неорган- ске супстанце које могу изазвати 
нарушавање квалитета животне средине и изворе загађивања, тј. места на којима оне улазе у жи- вотну средину (димњак, излазне цеви 
отпадне воде, незаштићене депоније отпадног материјала). У разматрању процеса изазваних загађујућим супстанцама, важно је да ученици 
уочавају да се за сагледавање њиховог утицаја на животну средину морају узети у обзир и бројни природни фактори (промена температуре, 
кретање ваздуха, промена влажности ваздуха, кретање воде, итд.), као и ин- теракције до којих долази истовременим испуштањем више 
зага- ђујућих супстанци, да је потребно пратити међусобну повезаност процеса у животној средини, да промена у једном сегменту живот- 
не средине изазива одређене промене у свим осталим сегментима. У оквиру теме потребно је да ученици разматрају мере које се могу 
предузети у циљу спречавања загађивања ваздуха, воде и земљи- шта. Кроз пројектне задатке ученици се могу информисати о про- 
цедурама складиштења и уклањање отпада из ИТ индустрије. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења. Приликом сваког вредновања постигну- ћа потребно је 
ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша учење и резултат. Свака активност  је прилика за процену 
напредовања и давања повратне информа- ције (формативно проверавање), а ученике треба оспособљавати да процењују сопствени 
напредак у остваривању исхода предмета. Тако, на пример, питања у вези с демонстрацијом огледа, ученичка запажања, објашњења и 
закључци, могу бити један од начина фор- мативног проверавања. Анализа ученичких одговора пружа увид у то како они примају 
информације из огледа и издвајају битне,анализирају ситуације, повезују хемијске појмове и појмове фор- миране у настави других 
предмета у формулисању објашњења и извођењу закључака о својствима и променама супстанци. Таква пракса праћења напредовања 
ученика поставља их у позицију да повезују и примењују научне појмове у контекстима обухваћеним демонстрираним огледима, 
доприноси развоју концептуалног ра- зумевања и критичког мишљења, и припрема ученике да на тај на- чин разматрају својства и промене 
супстанци с којима су у контак- ту у свакодневном животу. 

Праћење напредовања ученика требало би да обухвати све нивое презентовања хемијских садржаја: макроскопски, честич- ни и 
симболички ниво. Питањима би требало подстицати ученике да предвиде шта ће се десити, да оправдају избор, објасне зашто се нешто 
десило и како се десило, повежу различите области са- држаја, препознају питања постављена на нови начин, извуку ко- рисне податке, 
али и да процењују шта нису разумели. Ученике  би требало охрабривати да презентују, објашњавају и бране стра- тегије које користе у 
решавању проблема. Тиме се они подстичу да реструктуирају и организују садржај на нов начин, издвајају релевантан део садржаја за 
решавање проблема, цртају дијаграме, анализирају везе између компоненти, објашњавају како су решили проблем или трагају за 
различитим начинима решавања проблема. Улога наставника је да води питањима или сугестијама резонова- ње ученика, као и да пружа 
повратне информације. На основу ре- зултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба плани- рати процес учења.Оцењивање 
(сумативно проверавање) је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење оствари- вања циља, исхода и 
стандарда постигнућа. Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног рада. Важно је да 
активности ученика у процесу наставе и учења, формативног и сумативног проверавања буду усаглашене према очекиваним исходима, и 
да  се  приликом  оцењивања  од  учени- ка не очекује испуњавање захтева за које нису имали прилику да током наставе развију потребна 
знања и вештине. Наставник кон- тинуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и 
сопствени рад. Преиспитивање на- ставе према резултатима које постижу ученици је важна активност наставника и подразумева промену 
у методама наставе и учења, активностима и задацима ученика, изворима за учење, наставним средствима, тако да се ученицима обезбеди 
напредовање ка бољим постигнућима. 
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Назив предмета СПОРТ И ТРЕНИНГ 

Циљ Циљ учења Теорије спорта и тренинга је да ученик континуирано развија знања из области физичке 

културе са посебним акцентом на спорт, у складу са вредностима физичког вежбања и спорта којим се 

бави, ради очувања и унапређивања способности, здравља и даљег професионалног развоја. 

Разред Први 

Недељни фонд часова 1 час теорије + 2 часа вежби 

Годишњи фонд часова 37 часова теорије + 74 часа вежби 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМА/ОБЛАСТ 
и кључни појмови садржаја 

– сврсисходно примењује вежбе, разноврсна природна и изведена 

кретања у складу са потребама и спортом којим се бави; 

– упореди и анализира резултате тестирања моторичких 

способности и њихов допринос резултатима у спорту којим се бави; 
– примењује усвојене моторичке вештине; 
– примени стечена знања у спорту којим се бави; 
– игра један народни и један друштвени плес; 
– поштује и примењује основне принципе процеса вежбања у 

самосталном вежбању – тренирању; 

– одговорно се односи према објектима, справама и 

реквизитима у просторима за вежбање; 
– примени етичка правила у спорту; 
– изабере различите допунске или додатне физичке активности у 

складу са потребама тренинга; 

– регулише – дозира ниво оптерећења (обим и интензитет) током 

самосталног вежба- ња-тренирања; 
– коригује грешке у извођењу покрета и кретања; 
– помаже у организацији школских спортских манифестација; 
– користи физичке активности у циљу опоравка и компензаторног 

вежбања у складу са својим потребама у тренингу и очувању 

здравља; 

СИСТЕМ ФИЗИЧКЕ КУЛТРУРЕ И ТРЕНИНГ 
Структура физичке културе и основе спорт 
Физичка вежба као основно средство и метод у 

физичкој култури. Појам и врсте тренинга. 

Основна правила и принципи вежбања и структура тренинга 

(загревање, разгибава- ње, дисање, дозирање вежбања, 

смиривање организма). 

Структура моторичких 

способности. Безбедност у 

вежбању. 
ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И ЗДРАВЉЕ 
Физичко вежбање као превенција повреда и 

деформитета. Позитивни и негативни аспекти, 

утицаји спорта. 
Утицај спорта на здравље. 
Добробити, вредности физичког вежбања и тренинга. 
ИСХРАНА, СУПЛЕМЕНТИ И ПРВА ПОМОЋ У СПОРТУ 

И ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ 
Избалансирана исхрана и здравље. 
Енергетске потребе у спорту и узрасту 

ученика. Допинг и недозвољена 

стимулативна средства у спорту. 
Повреде у спорту, прва помоћ и збрињавање повређеног. 

– примени принципе здраве исхране; 
– примењује правила безбедности у различитим физичким 

активностима – тренингу у школи и ван ње; 
– у групним активностима доприноси остваривању заједничких 

циљева; 
– решава конфликте на социјално прихватљив начин; 
– при вежбању и кретању уочава и негује естетске вредности; 
– избегава активности које имају негативан утицај на здравље и 

остварења у спорту; 
– анализира позитиван и евентуално штетан утицај спорта којим 

се бави на сопствено здравље; 

– примењује друге видове физичког вежбања за опоравак и 

унапређивање својих спо- собности у спорту којим се бави; 
– храни се у складу са потребама тренажног процеса; 
– поштује здравствено-хигијенска и еколошка правила у вежбању; 
– разуме штетан утицај допинга и других недозвољених супстанци у 

спорту; 
– примени прву помоћ приликом најчешћих повреда у спорту и 

вежбању. 

МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И ТЕСТИРАЊА У 
СПОРТУ 

Развој моторичких способности 
Тестирања у спорту и физичком 

васпитању. Анатомско-физиолошке 

основе вежби снаге. Анатомско-

физиолошко основе флексибилности. 
Физиолошке, биохемијске и психолошке основе 
издржљивости. Антропомоторичке основе брзине. 
Основи координације. 
ЗНАЧАЈ БАЗИЧКИХ СПОРТОВА И ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

ИГАРА У РАЗВОЈУ И ТРЕНИНГУ СПОРТИСА 
Спортско-техничко образовање 

Заједничке карактеристике трчања (биомеханичке основе трчања 

спринта, трчања на средњим и дугим стазама (осцилаторни 

карактер трчања)). 

Облици испољавања брзине у спринту (латентно време моторне 

реакције, фреквен- ција покрета, брзина трчања на дистанци). 

Комбинација облика испољавања 

брзине. Заједничке карактеристике 

скокова. 
Структура атлетских бацања. 
Значај акробатике у тренингу спортиста. 
Значај вежбања на справама у тренингу спортиста. 
Елементи спортске гимнастике као допунски тренинг 

спортиста. Елементи атлетике у тренингу различитих 

спортова. 
Основе обучавања кретања у спорту. 
Значај спортских игара и њихов утицај на развој 

способности. Спортске игре као допунски и 

компензаторни садржаји тренинга. Примена 

елементарних игара у спорту. 
РАЗВОЈ МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ СПОРТИСТЕ КРОЗ 
ИГРУ И ПЛЕС 
Значај и улога плесова у културном развоју 

спортиста. Спортски плес. 
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Народна кола. 

Друштвени 

плесови. 
Значај плеса као допунског вежбања у усавршавању спортиста. 
Полигони као показатељи моторичке образованости и физичке 
способности. 
ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ПРОГРАМА ВЕЖБАЊА У 
СПОРТУ 

Компензаторно-корективни рад 
Превенција и корекција наглашене 
латерализације у спорту. 
Корекција лошег држања тела које може утицати на 

постигнућа у спорту. Развоју оних моторичких и 

функционалних способности на које није стављен акценат у 

тренажном процесу одређених спортова. 
Санирање лакших спортских повреда путем терапеутских вежби. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Концепција предмета Теорија спорта и тренинга заснива се на јединству часова и тренажног процеса ученика талентованих за спорт. 
Специфичност наставе у Спортској гимназији и спортским одељењима у гимназијама огледа се у флексибилности наставног процеса и 
његовом прилагођавању тренажном процесу. Тежиште програма усмерено је на когнитивну компоненту развоја уз практи- чан рад и развој 
спортске (физичке) и здравствене културе ученика. Програм првог разреда  базиран  је  на  континуитету усвојених знања, вештина, ставова и 
вредности из основног образовања и васпи- тања и претпоставкама да ученици спортисти имају виши ниво фи- зичког образовања (виши ниво 
моторичких способности, виши степен 

усвојености моторичких умења и знања из спорта којим се баве). 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Дефинисани исходи су основа за планирање наставе и уче- ња. Дефинисани су као резултати учења на крају сваког разреда. Током 
планирања рада потребно је одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима током школске године. 

Број часова планира се на основу, процене сложености и те- жине одабраних садржаја од стране наставника, у складу са трена- жним 
потребама ученика. Поједини садржаји могу се планирати  и реализовати по групама у зависности од спорта којим се ученик бави. При 
избору садржаја вежбања неопходно је избегавати оне активности које ремете тренажни процес ученика. 

Изабрани садржаји не смеју бити контраиндиковани (уколико их има за неки спорт) тренажном процесу ученика. 

Пожељно је да се садржаји на практичној настави реализују по групама у складу са спортом којим се ученици баве. 

У случају одласка ученика на клупске припреме или такми- чења која захтевају дуже одсуствовање из школе, наставник пла- нира наставу 
на даљину применом различитих ИКТ програма и платформи, као и менторски рад.За одређене теоријске теме и области наставник може 
плани- рати пројектну наставу. Тему пројектне наставе одређује заједно са ученицима, на основу препоручених садржаја и интересовања. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА Организациони облици рада су: 
1. теоријски часови (37 часова); 
2. практична настава и компензаторно – корективни рад (74 часа); 
3. активности у природи. 

1. Теоријски часови 

На часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на развијање знања о: 

– систему физичке културе (физичко васпитање, спорт и ре- креација); 
– моторичким и функционалним способностима; 
– тренингу и системима тренинга; 
– утицају појединих спортова на развој моторичких способ- ности 
– утицају спорта на здравље; 
– утицају базичних спортова на развој моторичких способно- сти и њихов значај у другим спортовима. 
– развој мултикултуралности спортисте кроз игру и плес; 
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2. Практична настава и компензаторно корективни рад 

Улога практичне наставе: 

– проширивање моторичких знања у односу на спорт којим се ученик бави, применом вежбовних активности које ученик не 
упражњава током тренажног процеса; 

– унапређивање моторичких и функционалних способности ко- јима се посвећује мање (или недовољно) пажње у тренажном процесу; 

– превенција и корекција наглашене латерализације, лошег држања тела и других могућих негативних ефеката „уске специја- 
лизације” у спорту; 

– релаксација од свакодневних тренинга и дуготрајног седе- ња на часовима; 
– развој спортске културе (физичке културе). 

Практична настава базира се на примени теоријских знања, умења и вештина у пракси. Она обухвата: 

– развој моторичких способности; 
– спортско-техничко образовање; 
– компензаторно корективни рад. 
а) Програм развоја моторичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника у складу са тренажним про- цесом 

ученика. 
б) Спортско-техничко образовање остварује се кроз примену програмских садржаја примењујући основне дидактичко-методичке принципе и 

методе рада неопходне за достизање постављених исхода. Садржаје бира наставник у складу са потребама ученика спор- 

тиста. При избору моторичких садржаја наставник се руководи: 

– усвојеним моторичким садржајима којима су ученици овла- дали у основном образовању и тренажном процесу; 
– садржајима ове наставне области бирајући кретања и спортске дисциплине из базичних спортова (атлетике и гимнасти- ке), 

спортских игара и плеса; 
– захтевима спорта којим се ученик бави; 
– захтевима тренажног процеса ученика. 
c) Компензаторно-корективни рад обухвата вежбања ради: 
– превенције и корекције наглашене латерализације у спорту којим се баве; 
– корекције лошег држања тела које може утицати на постиг- нућа у спорту; 

– рад на развоју оних моторичких и функционалних способ- ности на које није стављен акценат у тренажном процесу спорта којим 
се ученик бави; 

– санирања лакших спортских повреда путем терапеутских вежби. 

 

3. Активности у природи 

Школа може да организује активности у природи у складу са рекреативном потребама ученика спортиста: 

– излет са пешачењем; 
– зимовање – у складу са тренажним обавезама; 
– летовање – у складу са тренажним обавезама (камповање итд.). 

 

Дидактичко-методички елементи 

Основне карактеристике реализације наставе: 

– јасноћа наставног процеса; 
– оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 
– избор рационалних облика и метода рада; 
– избор вежби усклађен са програмским садржајима и исхо- дима; 
– функционална повезаност делова часа – унутар једног и више узастопних часова одређене наставне теме. 

Избор дидактичких облика рада треба да буде у функцији ефи- касне организације часа у циљу достизања постављених исхода. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену по- стигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврди- ти да ли су 
ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физич- 

ког и здравственог образовања, наставник подједнако, континуи- рано прати и вреднује: 
1. активност и рад на часовима; 
2. достигнути ниво теоријских знања из програма; 
3. достигнут ниво постигнућа у области спортско-техничког образовања; 
4. ниво достигнутости културе понашања у спорту и осталим областима физичке културе. 

Педагошка документација 

Педагошку документацију чине: 

– дневник рада наставника; 
– планови рада, план рада стручног већа, годишњи план (по темама са бројем часова), месечни оперативни план, план ванна- 

ставних активности и праћење њихове реализације. 
– писане припреме: форму и изглед припреме  сачињава  сам наставник уважавајући: временску артикулацију остварива- ња, циљ 

часа, исходе који се реализују, конзистентну дидактичку структуру часова, запажања након часа; 
– радни картон који садржи податке о стању физичких спо- собности, оспособљености у вештинама напомене о специфично- стима 

ученика и остале податке неопходне наставнику. 
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Педагошку документацију наставник сачињава у писаној, а по могућности и електронској форми. 
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Назив предмета СПОРТ И ЗДРАВЉЕ 

Циљ Циљ учења предмета Спорт и здравље је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката спорта и 

здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и 

унапређивања здравља и културе спорта и вежбања. 

Разред Први 

Недељни фонд часова 1 час теорије + 2 часа вежби 

Годишњи фонд часова 37 часова теорије + 74 часа вежби 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМА/ОБЛАСТ 
и кључни појмови садржаја 

– наведе принципе правилне исхране и примењује их у свакодневном 
животу; 

– препознаје ризике неодговарајућих дијета и не примењује их; 
– разликује вежбања у спорту од рекреативних вежбања, и планира 

физичке активности у складу са потребама, могућностима и 

интересовањима; 
– критички процени и одабере поуздане информације о вежбању, 

опоравку и исхрани; 
– одабере намирнице које одговарају његовим физичким и умним 

напорима; 
– доведе у везу утицај редовне физичке активности са различитим 

узрасним карактери- стикама; 

– препозна утицај физичких активности на промене сопственог 

тела, његово доживља- вање и развој самопоуздања; 
– доведе у везу утицај физичког вежбања на деловање појединих 

хормона; 
– повезује процесе физичког вежбања са репродуктивним здрављем; 
– доведе у везу деловање психоактивних супстанци на физичко и 

ментално здравље, појаву зависности и тешкоће одвикавања; 
– одупре притиску средине да користи цигарете, алкохол, и дрогу; 
– аргументовано дискутује о манипулацији младима да користе 

психоактивне супстанце; 
– дискутује о утицају медија на формирање идеала физичког 

изгледа, физичким актив- ностима, спорту и рекреацији и начину 

исхране; 

ПРАВИЛНА ИСХРАНА И ФИЗИЧКО 

ВЕЖБАЊЕ У СПОРТУ И 

РЕКРЕАЦИЈИ 

Увод у програм 

предмета. Појам 

здравља. 
Физичка култура као друштвена област. 
Спорт као друштвена област и саставни део физичке културе. 

Тренинг и такмичење као основне карактеристике спорта. 

Структура тела, телесна маса, индекс телесне масе, 

базални метаболизам. Принципи здраве исхране. 

Исхрана младих – намирнице које су према саставу, енергетској 

вредности и знача- ју неопходне за физичке и умне напоре. 

Позитиван и негативан утицај медија на избор програма 

физичког вежбања и суплемената – додатака исхрани. 

Претерана мршавост и гојазност – ризици и 

компликације по здравље. Дијете и физичко вежбање – 

врсте, сврха, последице. 
Поуздани и непоуздани извори информација о физичком 
вежбању и спорту. 

 

– препознаје одговорност државе, школе, медија и спортских 

клубова у сузбијању кори- шћења психоактивних супстанци код 

младих; 

– илуструје примером значај спортско-рекреативних активности у 

превенцији зависно- сти и њеном превазилажењу; 

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И РЕПРОДУКТИВНО 
ЗДРАВЉЕ 

Спортске и рекреативне активности у различитим узрастима. 
Веза спортске и рекреативне активности са полном, 

емоционалном и социјалном зрелошћу. 

Медији и њихова улога у формирању идеала физичког 

изгледа младих данас. Физичка активност, физички селф 

концепт, задовољство сопственим телом и интимност. 
Спортско рекреативне активности и њихов утицај на хормоналне 
промене. 

СПОРТ И ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ 
Како делују психоактивне супстанце на организам младих? 
Стимулативна средства у спорту и њихов утицај на организам. 

Суплементи у спорту и рекреацији. 
Поводи и разлози за почетак употребе дувана. 
Утицај дувана на функционалне и моторичке 

способности. Истине и заблуде о алкохолу. 

Алкохол, кофеин и њихов утицај на ефекте 

тренинга. Алкохол, кофеин и њихов. 

утицај на спортски резултат, 

Отворен, вербални, прикривени, неизговорени притисак средине 

на употребу психоактивних супстанци и могући одговори на 

њега. 
Утицај физичког вежбања на одвикавање од психоактивних 
супстанци. 
Физичко вежбање и спорт као фактори превенције употребе 

психоактивних суп- станци. 
Најчешће повреде у вежбању и спорту. 
Штетност преоптерећивања у физичким активностима и спорту. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Спорт и здравље доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју кључних и међупредметних компетенција. 

Програм у првом разреду садржи три наставне области које одговарају узрасту ученика, њиховим интересовањима и фонду ча- сова. 
Наставне области пружају велике могућности за теоријске, практичне и истраживачке активности ученика. 
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Организациони облици рада 

 

Организациони облици рада су: 

1. теоријски часови (37 часова); 
2. практична настава и пројектни задаци (74 часа). 

1. Теоријски часови 

На свим часовима, посебан акценат се ставља на развијање знања о: 

– Систему правилне исхране и исхрани спортиста, 
– Утицају спорта на здравље са посебним освртом на репро- дуктивно здравље; 
– Утицају психоактивних супстанци на здравље и улога спор- та у спречавању коришћења истих као и штетности употребе недо- 

звољених средстава у спорту. 

2. Практична настава и пројектни задаци 

 

Практична настава 

Базира се на примени теоријских знања, умења и вештина у пракси. Она обухвата: 

– Приказ различитих система вежбања и њихова повезаност са посебним начинима исхране (дијетама); 
– Истраживања у области спорта и физичке културе (утицај различитих вежбања на здравље, утицај допинга у спорту, спорт и 

психоактивне супстанце, помоћ у одвикавању…); 
– Заједнички рад на остваривању пројектног задатка који уз активно вођење наставника реализују сви ученици. 

Пројектни задаци 

Препоручени садржаји предвиђених наставних области пру- жају велике могућности за истраживачке активности, осмишља- вање 
пројектног задатка и повезивање са свакодневним животом ученика спортиста. Ученици, организовани у групе, бирају коју тему ће 
истраживати и на који начин. 

У фази истраживачких активности ученици користе различи- те технике које одговарају изабраној теми, као што су прикупљање 
доступних података, интервјуисање, анкетирање, биографска ме- тода, анализа понашања, посматрање и друго. 

Уколико је потребно, наставник може да помогне ученици- ма и да припреми једноставне инструменте за испитивање знања, ставова, 
вредности и да, затим, ученици обраде добијене податке. Током истраживања наставник треба да охрабрује активности уче- ника на 
документовању њиховог рада. 

Код креирања пројектног задатка ученицима треба пружити помоћ и подршку, пре свега, у процесу дефинисања проблема на коме ће 

радити, како би се избегло „широко” постављање пробле- ма и циљева који на тај начин постају тешко оствариви. Задаци не треба да буду 
обимни и сложени. Рад на пројекту је испред самих резултата. Ни наставник ни ученици не треба да буду оптереће-  ни резултатима, јер 
већ сам рад на пројекту доприноси развијању компетенција ученика. У том смислу, може се сматрати вредним резултатом рада ако 
ученици на пример, путем истраживања уви- де сложеност неке појаве, открију међузависност различитих ути- цаја, дођу до информације 
да се нико не бави прикупљањем неког податка, или до закључка да нпр. млади бирају вежбе на погрешан начин, не уважавајући своје 
потребе и могућности. 

Наставник пружа помоћ ученицима у свим фазама рада на пројекту подржавајући њихову самосталност и процес документо- вања. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Исходи представљају основу за планирање наставе и учења. Дефинисани су као резултати учења на крају сваког разреда. То- ком 

планирања рада потребно је одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима током школске године. 

Број часова планира се на основу процене сложености и те- жине одабраних садржаја од стране наставника, у складу са по- требама 
ученика. Поједини садржаји (пројектни задаци) могу се планирати и реализовати по групама. 

Изабрани садржаји не смеју бити контраиндиковани (уколико их има за неки спорт) тренажном процесу ученика. 

Пожељно је да се садржаји на практичној настави реализују по групама у складу са спортом којим се ученици баве. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Увод у програм 

Уводне активности (могу трајати један до два часа) имају за циљ упознавање ученика са програмом и начином рада. За подсти- цај 
користити атрактивне информације, актуелне догађаје, видео снимке, сајтове (ученици их могу погледати и на својим телефо- нима) или 
кратак опис нпр. неког филма, књиге. Након тога следи разговор о утиску, реакцијама ученика на дати подстицај. Разговор треба тако 

водити да ученици схвате да је појам здравља више- димензионалан и да се односи на физичко, ментално, социјално, емоционално и 
духовно здравље, као и да се њиме бави више на- ука (медицина, физичка култура, биологија, психологија, социоло- гија). То се постиже 
тако што се ученици подстичу да сваком пи- тању приступе критички са запитаношћу шта је ту појавно, а шта суштинско, да ли има 
манипулације, штетних последица, зашто је велики број реклама посвећен неком аспекту здравља људи и др. 

Примери за подстицај на разговор: 

– Анализа актуелних реклама (њихова учесталост и поруке) за различите производе намењене исхрани људи, за суплементе који се 
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користе као додаци/замена за исхрану, за лековита средства и др. 
– Феномен Кока Коле – сваке секунде у свету се попије 

10.000 неког безалкохолног пића компаније Кока Кола, укључују- ћи дијеталну Кока Колу, Фанту и Спрајт. 

– Резултати истраживања о физичкој активности деце и мла- дих (нпр. највећи број ученика IV разреда основне школе у центру 
Београда не уме да се попне на дрво). 

– Процене физичког изгледа људи у будућности (закржљали труп и ноге од неупотребе). 
– Начин бављења спортско-рекреативним активностима у бу- дућности 
– Ко и на који начин форсира идеал мршавости и младалач- ког изгледа, и ко и на који начин зарађује од дијета, фитнес цента- ра и 

програма за повећање мишићне масе? 
– Шта значи добра физичка кондиција? Различити начини те- стирања физичких способности особе. 

У оквиру уводних активности наставник упознаје ученике са начином рада, праћењем и вредновањем. Ученике треба упутити да 
разговарају и о начину рада у групи, процесу групног доноше- ња одлука, правима и одговорностима појединца у групи. 

Наставна тема ПРАВИЛНА ИСХРАНА У ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ, СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ 

Примери за подстицај ученика Гојазност 

Гојазност је медицински проблем који је достигао епидемиј- ске размере у развијеном делу света. У последњих 50 година број гојазне деце се 
повећао за невероватних  300%! У неким државама у Америци свако треће дете је гојазно, а чак 31% има потенцијал да то постане. Према 
последњим статистикама,  у нашој земљи је  у последњих 20 година проценат гојазности порастао за 60%. Ови подаци су посебно 
алармантни код деце школског узраста. Лоши ефекти гојазности на здравље су бројни: повећан ризик за кар- дио-васкуларне болести; висок 
крвни притисак; дијабетес; пробле- ми са дисањем; проблеми са спавањем. Гојазност у дечијем узрасту је често повезана и са појавом 
емотивних проблема. Тинејџери са вишком килограма имају далеко мање самопоуздања и мање су оми- љени у друштву. Често се појављује 
депресија, анксиозност и оп- сесивно-компулсивни поремећаји. Најуспешнији приступ лечењу гојазности подразумева промену начина 
живота, корекцију исхране и повећање физичке активности. Имајући у виду размере проблема, не изненађује што се у свим врстама медија 
налазе бројне поруке које препоручују различита средства која брзо и лако решавају тај проблем, нпр. „дуго чувана тајна монаха са Тибета” 
или „за само 20 минута вежбања, два пута недељно на рекламираној справи нестаје и до 5 кг месечно”. Последице неодговарајућих дијета, 
посебно код младих, могу бити озбиљне и угрозити њихово здравље. 

Неправилно вежбање 

У Србији постоји велики број фитнес центара и клубова у ко- јима људи све чешће вежбају. То је свакако добро, уколико нема услова за 
вежбање у природном окружењу, али оно што брине јесте све више људи који вежбе изводе неправилно. Иако улажу велики напор и 
очекују најбоље ефекте по свој изглед и здравље нису свесни да на тај начин могу угрозити кичмени стуб, истег- нути мишиће или 
направити микротрауме мишићног ткива. Често су вежбачи преамбициозни или нестрпљиви у очекивању ефека- та вежбања па 
оптерећење на тренингу повећавају више него што је потребно и безбедно. То је један од најчешћих разлога за поја- ву деформације 
покрета. Свака вежба има покрете који се изводе дефинисаном путањом и изводе је одређене групе мишића. Када је оптерећење при 
вежбању неадекватно, онда долази до нару- шавања те путање. Тело долази у неправилан положај, а у рад се укључују и друге мишићне 
групе које потпомажу извођење покре- та како би се он остварио по сваку цену. При томе се губи ефекат вежбе, а доводи у питање 
самоповређивање. Неправилно вежбање често је удружено са неправилним дисањем, односно вежбачи не усклађују ритам и темпо дисања 
са ритмом и покретом извођења вежби. Уколико се томе дода неправилна исхрана пре и након ве- жбања, особа може имати више штете 
него користи од одласка у фитнес центар. 

Наставна тема ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ – СПОРТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

Пример за подстицај ученика Стерилитет 

Стерилитет, немогућност да се зачне беба, све је присутнији проблем код многих парова у Србији без обзира на то колико има- ју година. 
Истраживања показују да чак 400.000 парова у Србији има такав проблем. У 40% случајева узрок се приписује мушкарцу, исти толики 
проценат жени, а код сваког петог пара проблем сте- рилитета постоји и код мушкарца и код жене. Треба имати у виду да су различити 
узроци стерилитета, али, доказано је да понашање особе док је млада и још увек не жели потомство има директне везе са тим какве ће 
проблеме имати кад буде желео/ла да га има. Код мушкараца, смањена оплодна моћ се повезује са полно пре- носивим болестима као и са 
понашањем у коме постоји превише алкохола, дувана/дуванског дима, недовољних или претераних физичких активности и зрачења у 
близини гениталија (компјуте- ри, телефони). Код жена, поред полно преносивих болести, главни узрок стерилитета јесте абортус, 
намерни прекид трудноће. 

Наставна тема СПОРТ И ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ 

Пример за подстицај ученика Прича о Амстронгу 

Ленс Армстронг је бивши амерички бициклиста и до сада најпознатији у историји тог спорта. Армстронг је освојио седам узастопних 
титула на Тур де Франсу, у периоду од 1999. до 2005. године. Али, све титуле су му одузете у октобру 2012. због кори- шћења 
недозвољених средстава које имају за циљ јачање психофи- зичких капацитета особе чиме је себе довео у повољнији положај у односу на 
остале такмичаре. Ленс је тек 2013. признао да је ко- ристио разне врсте допинга током целе каријере и тада је рекао да је „цела његова 
каријера једна велика лаж”. Занимљиво је да током каријере никада није био позитиван на допинг тесту, што указује колико је тешко 
доказивање употребе забрањених супстанци. Дру- ги бициклисти су често исказивали сумњу да Армстронг користи недозвољена 
средства али нису имали доказе све док то није по- тврдила светска антидопинг агенција. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Исходи су основа за праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврдити да ли су уче- ници 
достигли оно што је описано одређеним исходом. 
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У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе настав- ник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

I. Активност и рад на часовима; 
II. Достигнути ниво практичних и теоријских знања; 
III. Активност у истраживачким – пројектним задацима; 

Педагошка документација 

 

Педагошку документацију чине: 

– дневник рада наставника; 
– планови рада, план рада стручног већа, годишњи план (по темама са бројем часова), месечни оперативни план 
– писане припреме: форму и изглед припреме  сачињава  сам наставник уважавајући: временску артикулацију остварива- ња, циљ 

часа, исходе који се реализују, конзистентну дидактичку структуру часова, запажања након часа; 
Педагошку документацију наставник сачињава у писаној, а по могућности и електронској форми. 

4. НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

 

 Начин прилагођавања програма предмета од значаја за националну мањину 

У настави предмета од значаја за националну мањину (Исто- рија, Музичка култура и Ликовна култура) изучавају се додатни са- држаји који 
се односе на историјско и уметничко наслеђе одређене мањине. Од наставника се очекује да, у оквирима дефинисаног годишњег фонда 
часова, обраде и додатне садржаје, обезбеђују- ћи остваривање циљa предмета, стандарда постигнућа ученика и дефинисаних исхода. Да 
би се ово постигло, веома је важно пла- нирати и реализовати наставу на тај начин да се садржаји из кул- турно-историјске баштине једне 
мањине не посматрају и обрађују изоловано, већ да се повезују и интегришу са осталим садржајима програма користећи сваку прилику да 
се деси учење које ће код ученика јачати њихов осећај припадности одређеној националној мањини. 

5. УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, под- стицања индивидуалних склоности и интересовања и правилног коришћења 
слободног времена, школа је дужна да реализује сло- бодне активности, које се спроводе кроз рад у секцијама и ванна- ставним 
активностима. Школа својим Школским програмом и Го- дишњим планом рада дефинише различите активности у складу са својим 
ресурсима и просторним могућностима. 

Активности треба тако организовати да ученици имају што више могућности за активно учешће, за креативно испољавање, за интеракцију 
са другим ученицима, коришћење различитих извора информација и савремених технологија. Резултате рада ученика у оквиру слободних 
активности треба учинити видљивим јер се на тај начин обезбеђује мотивација и задовољство учесника активно- сти. Бројни су начини на 
који је могуће то остварити као што су: организовање представа, изложби, базара, објављивање на сајту школе, кроз смотре стваралаштва, 
спортске сусрете и друго. 

ХОР И ОРКЕСТАР 

 

Свака гимназија обавезна је да организује рад школског хора, а поред тога паралелно може организовати и школски оркестар, у оквиру 
обавезних ваннаставних активности. Рад и концертна ак- тивност хорова и оркестара значајна је зато што утиче на облико- вање културнoг 
идентитета шкoлe, пoдршка је рaзвojу културнe срeдинe зajeдницe, утиче на формирање будућe кoнцeртнe публикe и на тај начин 
доприноси oчувaњу, прeнoшeњу и ширeњу музич- ког културнoг нaслeђa. 

Због значаја ових ансамбала за ученике, школу и шире, мора се водити рачуна да се у време одржавања проба не заказују друге 
активности, односно часови се морају одржавати у континуитету и бити део распореда часова школе. 

Певање у хору или свирање у оркестру имају свој образовни и васпитни циљ. 

Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности и учвршћивање интонације, способност за фино 
нијансирање и изражајно извођење, упознавање страних је- зика, литерарних текстова, домаћих и страних композитора, што све води ка 
развијању естетских критеријума. 

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – остваривање циљева кроз задовољство у заједничком раду; 
развијање савесности и дисциплине, концентрације и преци- зности, истрајности и личне одговорности, пoштoвaњa рaзличи- тoсти и 
тoлeрaнциje; рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, стицање самопоу- здања, савладавање треме и развијање вршњачке сарадње на нивоу школе, као и 
способност како се уклопити и као индивидуа стајати иза групе. 

Позитиван утицај музике на здравље и развој је општепознат (психолошки, социолошки, емоционални развој), те певање у хору значајно 
доприноси смањењу стреса, агресивности и побољшању здравља и квалитета живота код ученика. 

а) ХОР 

Хор може бити организован као мешовити, женски или му- шки вишегласни хор, на нивоу целе школе. Часови рада су део радне обавезе 
ученика који су прошли аудицију за хор. У односу на укупан број ученика, минималан број чланова хора за школе које имају до 200 
ученика је 30 чланова, а у већим школама (преко 200 ученика) је 40. 

Рад са хором представља сложенији вид васпитно-образовног рада наставника и рачуна се као саставни део обавезне наставе и вреднује се 
као педагошка норма наставника у оквиру обавезне двадесеточасовне норме са по 4 часа недељно, односно по 140 ча- сова годишње. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела до- маћих и страних аутора разних епоха, народне, пригодне песме савремених 
композитора. У току школске године потребно је са хором извести најмање десет вишегласних композиција, acappella или уз 
инструменталну пратњу. При избору песама треба поћи од процене гласовних могућности, као и од тема и нивоа сложености примерених 
средњошколском узрасту. 
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Начин остваривања програма 

Хор формира наставник, на основу провере слуха, гласовних и певачких способности ученика, након чега следи разврставање певача по 
гласовима. 

Хорске пробе се изводе одвојено по гласовима и заједно. Програм рада са хором треба да садржи пригодне композиције, као и дела 
озбиљније уметничке вредности, у зависности од мо- гућности ансамбла. 

Садржај рада: 

– избор чланова и разврставање гласова; 
– хорско распевавање (вежбе дисања, дикције, интонације и техничке вежбе); 
– интонативне вежбе (решавање проблема из појединих дело- ва хорске партитуре); 
– музичка карактеризација ликова и тумачење садржаја; 
– стилска обрада дела; 
– увежбавање хорских деоница појединачно и заједно; 
– реализација програма и наступа хора према Годишњем про- граму рада школе. 

На часовима хора, наставник треба да инсистира на правил- ној техници певања. Дисање, дикција и артикулација представљају основу 
вокалне технике па тако вежбе дисања и распевавања мора- ју бити стално заступљене. Услов правилног дисања је и правилно држање 
тела. Потребно је инсистирати на доброј дикцији (зависно од стила). Препоручљиво је певање вокала на истој тонској виси- ни, уз 
минимално покретање вилице у циљу изједначавања вокала, а у циљу добијања уједначене хорске боје. 

Код обраде нове композиције најпре се приступа детаљној анализи текста. Уколико је текст на страном језику, ученици уче правилно да 
читају текст, изговарају непознате гласове и упозна- ју се са значењем текста. Током анализе текста важно је обратити пажњу и на 
акцентовање речи и слогова на основу дела такта и ме- лодијског тока. Даља анализа нотног текста и усвајање мелодија по гласовима, 
постиже се на одвојеним пробама по гласовима. Већ у овој фази, уз учење нотног текста, треба у учење укључити и дина- мику и агогику. 
На заједничким пробама хора, након усвајања ком- позиције у целости, неопходан је даљи рад на интерпретацији дела. Обрађене 
композиције изводе се на редовним школским ак- тивностима (Дан школе, Свечана прослава поводом обележавања школске славе Светог 
Саве, Годишњи концерт...), културним мани- фестацијама у школи и ван ње, као и на фестивалима и такмичењима хорова у земљи и ван 
ње. 

Препоручене композиције за рад хора 

Химне: Боже правде, Светосавска химна, Востани Сербие, Gaudeamus igitur 

О. ди Ласо: мадригал по избору (Матона миа Кара) 

К. Џезуалдо: мадригал по избору (нпр. Sospirava il mio core) Хенри VIII: Pastime with good company 

Стари мајстори – избор 

J. С. Бах – корал по избору (Jesu, meine Freude, Herr, Gott, wir loben dich) 

J. С. Бах/Ш. Гуно – Аве Мариа (хорска обрада) 

Г. Ф. Хендл: арија Алмире из опере Риналдо (хорска обрада) Ђ. Б. Мартини: Un dolce canto 

В. А. Моцарт: Abendruhe 

Л. ван Бетовен: канони Glück zum neuen Jahr, An Mälzel Ф. Грубер: Ариа Nyxта 

А. Суливан: The long day closes 

Ф. Шуберт – избор (Heilig ist der Herr) Ф. Шуман – избор (Gute Nacht) 

Ф. Лист – Салве регина 

Ђ. Верди: Хор Јевреја из опере „Набуко” 

А. Бородин – Половетске игре из опере „Кнез Игор” 

П. И. Чајковски: избор духовних песама (Свјати боже), Ручи бегут звења 

Д. С. Бортњански: Избор (Оче наш, Тебе појем, Хвалите го- спода, химна Кољ Славен) 

Чесноков – избор (Тебе појем) Н. Кедров – Оче наш 

А. Ведељ – Не отврати лица Твојего 

Анонимус – Полијелеј – Хвалите имја Господње 

С. С. Мокрањац: Одломци из Литургије св. Јована Злато- устог: Тебе појем, Свјати боже, Буди имја, Алилуја; Тропар св. Сави, О светлим 
празницима; Акатист пресветој Богородици; Ру- ковети или одломци из руковети по избору и могућностима хора 

K. Станковић: Паде листак, Тавна ноћи, Девојка соколу, Сива магла 

И. Бајић/К.Бабић: Српкиња 

Кнез М.Обреновић: Што се боре мисли моје (обрада) Ј. Славенски: Јесењске ноћи 

М.Тајчевић: Четири духовна стиха Џ. Гершвин: Sumertime 

Црначка духовна музика: Избор (Nobody knows; Ilija rock) К. Орф – Catulli carmina (Odi et amo) 

K. Золтан: Stabat mater 

Д. Радић: Коларићу панићу 

М. Говедарица: Тјело Христово 
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Е. Витакр: Лукс аурумкве (Lux Aurumque) Г. Орбан: Аве Марија 

С. Ефтимиадис: Карагуна 

T. Скаловски: Македонска хумореска 

Д. С. Максимовић: Девојчица воду гази, Љубавна песма Ст. М. Гајдов: Ајде слушај Анђо 

П. Љондев: Кавал свири, Ерген деда С. Балаши: Sing, sing 

К. Хант – Hold one another 

Ф. Меркјури: Боемска рапсодија, We are the champions Џенкинс: Адиемус 

Г. Бреговић: Dreams Ера: Амено 

Непознат аутор: When I fall in love А. Ли: Listen to the rain 

М. Матовић: Завјет, Благослов 

В. Милосављевић: Покајничка молитва, Херувимска песма Ж. Ш. Самарџић: Суза косова 

Н. Грбић: Ово је Србија 

С. Милошевић: Под златним сунцем Србије Обраде песама група Beatles (Yesterday...), Abba… 

Обраде српскиих народних песама, песме Тамо далеко, Кре- ће се лађа Француска, коло Боерка... 

Канони по избору 

 
 
 
 
 

Наставни план и програм за предмете који нису наведени поклапа се са програмом за природно-

математички смер за први разред. 
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             ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ  РАЗРЕД 

                                    

ФОНД ЧАСОВА ЗА ПРВИ РАЗРЕД-ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

1.  Српски језик и књижевност 4 148 

2.  Први страни језик 2 74 

3.  Други старни језик 2 74 

4.  Латински језик 2 74 

5.  Историја 2         74 

6.  Географија  2 74 

7.  Биологија 2 74 

8.  Математика 4 148 

9.  Физика 2 74 

10.  Хемија 2 74 

11.  Рачунарство и информатика 0+2 0+74 

12.  Музичка култура 1 37 

13.  Ликовна култура 1 37 

14.  Физичко васпитање 2 74 

Укупно : А 28+2 1036+74 

Укупно : А 30 1110 

Редни 

број 
В. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава /Грађанско васпитање 1 37 

2.  Језик,медији и култура/ Појединац,група и друштво 1 37 

3. Образовање за одрживи развој/Примењене науке 1 37 

Редни 

број 
Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Редовна настава 30 1106 

2. Допунска настава 1 до 30 

3. Додатни рад 1 до 30 

Редни број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Час одељенског старешине/заједнице 2 74 

2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 30-60 
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А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Наставни план  

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Годишњи фонд 

часова 

Књижевност 58 36 94 

Језик 20 14 34 

Култура изражавања 12 8 20 

Укупно 90 58 148 

 

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса. 

Задаци наставе српског језика и књижевности су да: 

 -упознају ученике са књижевном уметношћу; 

-развија хуманистичко и књижевно образовање на најбољим делима српске и светске културне баштине; 

-усавршава литерарну рецепцију, развија књижевни укус и ствара трајне читалачке навике; 

-упућује ученике на истраживачки и критички однос према књижевности, и оспособљава их за самостално читање,  доживљавање, 

разумевање, тумачење и оцењивање књижевно-уметничких дела; 

-обезбеђује функционална знања из теорије и историје књижевности ради бољег разумевања и успешног проучавања уметничких текстова; 

-оспособљава ученике да се поуздано служе стручном литературом и другим изворима сазнања; 

-шири сазнајне видике ученика и подстиче их на критичко мишљење и оригинална гледишта; 

-васпитава у духу општег  хуманистичког  прогреса и на начелу поштовања, чувања и богаћења културне и уметничке баштине, 

цивилизацијских тековина и материјалних добара у оквирима српске и светске заједнице; 

-уводи ученике у проучавање језика као система; 

-уводи ученике у лингвистичка знања и појмове; 

-развија језички сензибилитет и изражајне способности ученика; 

-оспособљава ученике да теоријска знања о језичким појавама и првописној норми успешно примењују у пракси; 

-васпитава у духу језичке толеранције према другим језицима и варијантним особеностима српског језика; 

-развија умења у писменом и усменом изражавању; 

-подстиче ученике на усавршавање говорења, писања и читања, као и на неговање културе дијалога; 
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-оспособљава ученике да се успешно служе разним облицима казивања и одговарајућим функционалним стиловима у различитим говорним 
ситуацијама; 

-подстиче и развија трајно интересовање за нова сазнања, образовање и оспособљавање за стално самообразовање. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: говори и 

пише поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички промишља оно 

што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе, друге и свет око себе; 

прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да развија говорну и читалачку 

културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне културе.  

Основни ниво  

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања туђег излагања. Саставља једноставнији говорени 

или писани текст који је логичан, добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност ћирилици), влада основним 

писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном животу. У различите сврхе чита књижевне и неуметничке текстове 

средње тежине, разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености и критички промишља једноставнији књижевни и неуметнички 

текст.  

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта и има потребу да учи, чува и негује књижевни 

језик. Има основна знања о гласовима, речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена граматичка правила у говору и 

писању. Има развијен речник, у складу са средњим нивоом образовања, а речи употребљава у складу са приликом.  

Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и у књижевноисторијски 

контекст. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма. Уочава и примерима аргументује основне 

поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. Формира читалачке навике и знања 

схватајући значај читања за сопствени духовни развој.  

Средњи ниво  

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; саставља сложенији говорени или писани текст, 

прецизно износећи идеје; у различите сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен читалачки укус својствен 

образованом човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст.  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне особине дијалеката српског језика и смешта развој 

књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, речима и реченицама српског језика 

и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат речник и види језик као низ могућности које му служе да се прецизно 

изрази.Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и 

жанровске особине. Познаје књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. Самостално 

уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста. Користи препоручену и 

ширу, секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.  

Напредни ниво  

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом; има развијене говорничке вештине; 

пише стручни текст на теме из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст, 

укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу.  

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има основна знања о речницима и структури речничког 

чланка.  

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма, као и додатна (изборна). Користи 

више метода, гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу аргументовано износи стално 

имајући на уму примарни текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи њихове поетичке, естетске, структурне и лингвистичке 

одлике, укључујући и сложеније стилске поступке. Шири читалачка знања и примењује стратегије читања које су усаглашене са типом 

књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво).  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик 

Основни ниво  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге језике. Зна основне податке о 

дијалектима српског језика и о дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као равноправне 

изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. Има основна знања о 

гласовима српског језика; познаје врсте и подврсте речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим грађењем; 

правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице грађене по основним моделима. Има основна знања о значењу речи; познаје 

најважније речнике српског језика и уме да се њима користи. Уме да износи властите ставове говорећи јасно и течно, поштујући 

књижевнојезичку норму и правила учтивости; има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним писањем једноставнијих форми и 

основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), користећи компетентно оба писма, дајући предност 

ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља матурски рад поштујући правила израде стручног 

рада.  

Средњи ниво  
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Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. Зна основне 

особине дијалеката српског језика и основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског језика; зна 

правила о наглашавању речи и разликује књижевни од некњижевног акцента; има шира знања о врстама и подврстама речи, њиховим 

облицима и начинима њиховог грађења; познаје врсте реченица и анализира реченице грађене по различитим моделима. Има богат речник и 

уме да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује сопствени 

говор. Саставља сложеније писане текстове о различитим темама поштујући језичку норму. Користи стручну литературу и пише складно 

извештај и реферат.  

 

 

 

 

Напредни ниво  

 

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу падежа и 

глаголских облика, структури реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као вешт говорник; пажљиво 

слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника и томе прилагођава свој говор. Складно пише есеј, стручни текст и 

новински чланак доследно примењујући књижевнојезичку норму.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност  

Основни ниво  

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из светске и српске књижевности. 

Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, естетске и 

структурне особине књижевног и неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности; уме да их именује и илуструје. 

Разуме књижевни и неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; наводи 

примере из текста и цитира део/делове да би анализирао текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и парафразира делове 

текста и текст у целини. Издвојене проблеме анализира у основним слојевима значења. Основне књижевне термине доводи у функционалну 

везу са примерима из књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и унапређивање своје личности, богаћење лексичког 

фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за формирање језичког, литерарног, културног и националног 

идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне културе.  

Средњи ниво  

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о књижевноисторијском и поетичком контексту 

који та дела одређује. Самостално уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргументује своје ставове на 

основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У тумачењу књижевног дела примењује адекватне 

методе и гледишта усклађена са методологијом науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, естетске и лингвистичке чињенице и 

уважава их приликом обраде појединачних дела, стилских епоха и праваца у развоју српске и светске књижевности. На истраживачки и 

стваралачки начин стиче знања и читалачке вештине, који су у функцији проучавања различитих књижевних дела и жанрова и развијања 

литерарног, језичког, културног и националног идентитета. Има изграђене читалачке навике и читалачки укус својствен културном и 

образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке приступе за које оцени да нису сврсисходни. Процењује 

колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово разумевање.  

Напредни ниво  

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира књижевни текст у књижевнотеоријски 

и књижевноисторијски контекст. Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима сагласну терминологију. 

Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје разумевање и критички суд о књижевном делу. Самостално 

уочава и тумачи проблеме у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког 

контекста. Критички повезује примарни текст са самостално изабраном секундарном литературом. Самостално одабира дела за читање према 

одређеном критеријуму, даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје и примењује начине/стратегије читања усаглашене са типом текста 

(књижевним и неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу читања у сопственом развоју, али и у развоју друштва. Има 

развијену, критичку свест о својим читалачким способностима. 

 

Наставни предмет Српски језик и књижевност 

 

 разуме језик као систем и 

разликује његове функције; 

 препозна особине књижевних 

језика пре реформе Вука 
Караџића;  

 разликује глас, фонему и 
графему; 

 

ЈЕЗИК 

Општи појмови о језику. Место језика у људском животу. Својства 

језика и његове функције. Језик и комуникација. Основне науке које 

се баве језиком. 

Историја књижевних језика код Срба. Почеци словенске 

писмености и стварање старословенског језика (Црноризац Храбар, 

Слово о писменима – одломак). Књижевни језици код Срба до 19. 

века: српскословенски језик (Запис Глигорија дијака у 

Мирослављевом јеванђељу), рускословенски језик, славеносрпски 

језик. 
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 класификује гласове према 
основним критеријумима; 

 одреди границу слога у 

типичним случајевима;  

 препозна гласовне алтернације 

и примени нормативна решења 

у вези с њима; 

 примени основна правила 
акценатске норме; 

 објасни појам и значај 

књижевности као уметности 

речи и утврди њене 

сличности/разлике у односу на 

друге уметности и области 

културе; 

 тумачи књижевно дело са 

разумевањем његових 

жанровских карактеристика и 

књижевноисторијског 

контекста, користећи у анализи 

структурне и стилистичке 

елементе дела и 

употребљавајући секундарне 
изворе; 

 истражи и објасни стваралачку 
улогу мита у књижевности; 

 вреднује одлике античког епа, 

библијског стила и представе 
света; 

 повеже знања из историје и 

историје уметности старог века 

(сумерско-вавилонскe, 

хебрејскe, хеленскe) са 

књижевним стваралаштвом тог 
раздобља; 

 поткрепљује примерима 

основне одлике народне 

књижевности (класификација, 
варијантност, формулативност); 

 анализира композиционе и 

стилистичке одлике народне 

бајке и вреднује поруке у 

односу на властито читалачко и 
интермедијално искуство; 

 препозна одлике средњовековне 

књижевности и испита њен 
значај за српску културу; 

 образложи на примерима 

важност свеукупног културног 

заокрета који се догодио у 
епохи хуманизма и ренесансе; 

 наведе главне мотиве, тематику 

и стилске одлике 

репрезентативних књижевних 

Раслојавање језика. Дијалекти српског језика (основни појмови). 

Екавски и ијекавски изговор. Дијалекти и књижевни језик. 

Фонетика (са фонологијом и морфологијом). Изговор гласова и 

улога говорних органа. Подела гласова српског језика (по начину 

творбе). Фонолошки систем српског књижевног језика. Слог и подела 

речи на слогове (фонетска и семантичка граница слога). Гласовне 

алтернације (асимилација и сажимање самогласника, покретни 

вокали, промена о у е, превој вокала); писање сугласника ј и х. 

Прозодија. Акценатски систем српског књижевног језика. Основна 

правила о распореду акцената и постакценатских дужина. Проклитике 

и енклитике. 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Књижевност као уметност речи 

Појам и врсте уметности.Књижевност и друге уметности. Смисао и 

значај књижевности као уметности речи.  

Читање и проучавање књижевности 

Књижевни родови и врсте 

Књижевна дела за обраду 

- Лирска поезија XX и XXI века (три песме по избору наставника и 

ученика); 

- Бановић Страхиња, народна епска песма; 

- Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење; 

- Антон Павлович Чехов: Туга; 

- Добрило Ненадић: Доротеј 

- Борислав Пекић: "Време чуда" ("Чудо у  Јабнелу") 

- Иво Андрић: О причи и причању (Говор Иве Андрића у Стокхолму 

приликом примања Нобелове награде). 

Књижевност старог века 

Књижевна дела за обраду 

- Еп о Гилгамешу; 

- Библија. Стари завет. Прва књига Мојсијева: Легенда о потопу; 

Пјесма над пјесмама; 

- Библија. Нови завет. Јеванђеље по Матеју; 

-  Хомер: Илијада (одломци из првог и шестог певања: инвокација, 

сусрет Хектора и Андромахе, и други по избору); 

- Софокле: Антигона. 

Народна књижевност 

Књижевна дела за обраду 

- Народна лирска митолошка песма (по избору); 

- Комади од различнијех косовскијех пјесама; 

- Марко Краљевић и брат му Андријаш (бугарштица); 

- Народне епске песме: Диоба Јакшића / Опет Диоба Јакшића; 

Ропство Јанковић Стојана; 

- Народна балада Хасанагиница; 

- Српска народна бајка по избору; 

- Народне бајке словенских и других народа (по избору). 

Средњовековна књижевност 

Књижевна дела за обраду 

- Свети Сава: Житије Светога Симеона(одломак); 

- Теодосије: Житије Светог Саве; (одломак: Бег у Свету Гору); 

- Јефимија: Похвала кнезу Лазару; 

Константин Филозоф: Житије деспота Стефана Лазаревића  – Опис 

Београда (из 51. поглавља); 

- Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве. 

Хуманизам и ренесанса 
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дела хуманизма и ренесансе и 

покаже разлике и сличности у 

односу на античку и 

средњовековну 

књижевност/културу; 

 примени одговарајућа 
правописна правила;  

 правилно попуни различите 

формуларе и обрасце; 

 састави текст примењујући 

различите облике 

књижевноуметничког стила; 

 правилно распореди грађу при 

писању састава; 

 препозна   некњижевни акценат 

и облик речи у свакодневној 

комуникацији и у говору јунака 

у драмским уметничким 

формама, а потом га исправља у 

сопственом говору; 

 чита с разумевањем књижевне и 
остале типове текстова.  

 

Књижевна дела за обраду 

- Данте: Божанствена комедија, Пакао (одломци,певања по избору 

ученика и наставника); 

- Петрарка: Канцонијер (избор); 

- Бокачо: Декамерон (оквирна прича и три новеле по избору); 

- Сервантес: Дон Кихот (одломци: предговор, прво, седмо и осмо 

поглавље); 

- Шекспир: Ромео и Јулија; 

- Марин Држић: Дундо Мароје / Новела од Станца. 

Изборни садржаји: 

- Милован Витезовић: Лајање на звезде (корелација с филмом и 

позориштем); 

- Горан Петровић: Прича о причању; 

- Светлана Велмар Јанковић: Записи са дунавског песка; 

- Данило Киш, Рани јади; 

Толкин: Господар прстенова (прва књига); 

- Хиљаду и једна ноћ (избор); 

- Хомер: Одисеја (Код Феачана); 

- Митови и легенде старог века (старогрчки, римски и словенски 

митови по избору ученика и наставника; извори: Грчки митови Р. 

Гревса, Приче из класичне старине Г. Шваба, Словенски 

митолошки речник Љ. Раденковића и С. Толстој, Српска 

митологија С. Петровића и сл.); 

- Милан Ракић Јефимија 

- Васко Попа Усправна земља; 

- Љубомир Симовић: Хасанагиница (одломак с војницима); 

- Јован Деретић, Културна историја Срба (одломци о владарима из 

породице Немањић); 

- Исповедна молитва из 14. века, непознати аутор (Антологија 

српског песништва, приредио Миодраг Павловић); 

- Песме дубровачких петраркиста (по избору ученика и наставника); 

- Рабле: Гаргантуа и Пантагруел (одломак – писмо Гаргантуа 

Пантагруелу)  

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

1. Правопис. Основни принципи правописа српског књижевног језика. 

Правопис и правописни приручници и служење њима. Велико слово 

(писање устаљених атрибута и титула као делова имена, писање 

назива разних манифестација, грађевина, споменика, докумената, 

закона, уметничких дела и сл.). 

Преношење речи у нови ред (разлике у односу на поделу речи на 

слогове). Писање цртице. 

Писање спојева предлог + заменица  (нпр.: са мном и сл.). 

Писање запете испред енклитике. 

1. Усмено и писано изражавање. Систематично усмено излагање на 

задате теме. 

Обликовање пасуса у смисаоне целине у писаном саставу.  

Аргументативни текст – усмено и писано обликовање. 

Избор из секундарне литературе, публицистичких текстова, 

различитих енциклопедија и речника. 

Кључни појмови садржаја: књижевност старог века, народна књижевност, средњовековна књижевност, књижевност хуманизма и 

ренесансе, историја језика, фонетика са фонологијом. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се више 

пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава 

досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају 

из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 
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С обзиром на сложеност предмета Српски језик и књижевност и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде 

кроз све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним 

исходом. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
СТАНДАРДИ 

– разуме језик као систем и разликује 

његове функције; 

2CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује 

свој језик и поштује друге језике; препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам 

текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова 

(облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности 

и вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке 

варијативности и препознаје основне варијетете. 

2CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје 

јединице и појаве које припадају различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна 

знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки – фонолошки 

правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о 

језицима у свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне 

принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике 

варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су условљени социјално и 

функционално. 

2CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам 

категоризације; познаје конверзационе максиме (квалитета, квантитета, релевантности и 

начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан 

му је појам текстуалне кохезије. 

– препозна особине књижевних језика 

пре реформе Вука Караџића; 

2CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о 

дијалектима српског језика; има правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима 

српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге 

дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора 

српског књижевног језика – екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује 

књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се њима 

користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код 

Срба. 

2CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и 

(и)јекавског изговора; у једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик 

и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни 

контекст. 

– разликује глас, фонему и графему; 

– класификује гласове према основним 

критеријумима; 

– одреди границу слога у типичним 

случајевима;  

– препозна гласовне алтернације и 

примени нормативна решења у вези 

с њима; 

– примени основна правила акценатске 

норме; 

2CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; 

има основна знања у вези са слогом и примењује их у растављању речи на крају реда; зна 

основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и књижевног 

акцента. 

2CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове 

по свим критеријумима; разуме појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да 

прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених гласовних 

промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију 

вокала и губљење сугласника). 

2CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније 

примере. 

– објасни појам и значај књижевности 

као уметности речи и утврди њене 

сличности/разлике у односу на друге 

уметности и области културе; 

2СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на 

остале друштвене дискурсе. 

2СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији 

књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и адекватно их примењује приликом 

разумевања и тумачења ових врста дела. 

2СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна 

дела из обавезног школског програма, као и додатне (изборне) и факултативне 

књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи 

стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 

2СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, 

примењује и комбинује адекватне методе унутрашњег и спољашњег приступа. 

– тумачи књижевно дело са 

разумевањем његових жанровских 

карактеристика и 

књижевноисторијског контекста; у 

тумачењу се користи структурним и 

стилистичким елементима дела и 

2СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и 

структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из 

обавезне лектире школског програма. 

2СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, 
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употребљава секундарне изворе; аутопоетичку, теоријску) и доводи је у везу са књижевним текстовима предвиђеним 

програмом. 

2СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и 

знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, 

литерарног, културног и националног идентитета. 

2СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у оквиру школске лектире; процењује да ли 

је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, 

путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; 

уочава стилске поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе тумачењу значења 

текста. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског 

програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

2СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у тумачењу књижевноуметничких 

и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. 

2СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине 

књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и изван 

школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности. 

2СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално 

изабрану секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску). 

– истражи и објасни стваралачку улогу 

мита у књижевности, упозна и 

вреднује одлике античког епа; 

библијског стила и представе света; 

2СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са 

примерима из књижевних  и неуметничких  текстова предвиђених програмом. 

2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује 

примарним текстом. 

– повеже знања из историје и историје 

уметности старог века (сумерско-

вавилонској, хебрејској, хеленској) 

са књижевним стваралаштвом тог 

раздобља; 

2СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст 

стваралачког опуса и књижевноисторијски контекст. 

2СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и 

знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, 

литерарног, културног и националног идентитета. 

2СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце 

(доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, композиција, ликови, форме приповедања, 

идејни слој, језичко-стилски аспекти...). 

– поткрепљује примерима основне 

одлике народне књижевности 

(класификација, варијантност, 

формулативност); 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из 

обавезне лектире школског програма. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског 

програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

– анализира композиционе и 

стилистичке одлике народне бајке и 

вреднује поруке у односу на 

властито читалачко и 

интермедијално искуство; 

2СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце 

(доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, композиција, ликови, форме приповедања, 

идејни слој, језичко-стилски аспекти...). 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности. 

– препозна одлике средњовековне 

књижевности и испита њен значај за 

српску културу; 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из 

обавезне лектире школског програма. 

2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује 

примарним текстом. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског 

програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

2СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, 

способности и знања од значаја за тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких 

и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 

идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 

2СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине 

књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и изван 

школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 

– образложи на примерима важност 2СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на 
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свеукупног културног заокрета који 

се догодио у епохи хуманизма и 

ренесансе; 

остале друштвене дискурсе. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског 

програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

– наведе главне мотиве, тематику и 

стилске одлике репрезентативних 

књижевних дела хуманизма и 

ренесансе и покаже разлике и 

сличности у односу на античку и 

средњовековну 

књижевност/културу; 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из 

обавезне лектире школског програма. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског 

програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности. 

– примени одговарајућа правописна 

правила; 

– правилно попуни различите 

формуларе и обрасце; 

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна 

правила у фреквентним примерима и уме да се служи школским издањем Правописа; у 

писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; 

саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и 

саставља садржај и библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију 

(CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце. 

– састави текст примењујући 

различите облике 
књижевноуметничког стила; 

– правилно распореди грађу при 
писању састава; 

2CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), 

јасно структурира казивање и повезује његове делове на одговарајући начин; разликује битно 

од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и писани текст 

користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја 

осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава 

једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве делове; 

резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 

2CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме 

у кратким цртама да изнесе и образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, 

ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир приликом своје 

аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе. 

– препозна и некњижевни акценат и 

облик речи у свакодневној 

комуникацији и у говору јунака у 

драмским уметничким формама, а 

потом га исправља у сопственом 

говору; 

2CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује 

књижевнојезичку акцентуацију или упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с 

њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; изражајно 

чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о 

једноставнијим темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним 

језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, превеликих пауза и 

лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, 

ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање, мимику, 

гестикулацију); говори уз презентацију;има културу слушања туђег излагања; у стању је да с 

пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 

– чита с разумевањем књижевне и 

остале типове текстова. 

2CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични 

развој, естетски доживљај, забава...) чита текстове средње тежине (књижевноуметничке 

текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 

текстове из медија ); примењује предложене стратегије читања.  

2CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову 

сврху, проналази експлицитне и имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати 

развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из двају или више 

текстова. 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 

 

Наставни план 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

ALL ABOUT YOU 2 5 7 

WINNING AND LOSING 1 6 7 

THOUSE AND HOME 1 5 6 

LIGHTS, CAMERA, ACTION 3 3 6 

SHOPPING 3 4 7 

HOW TECHIE ARE YOU 3 4 7 
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AROUND THE WORLD 4 2 6 

WHAT IF 2 5 7 

CRIME SCENE 4 4 8 

THE WRITTEN WORD 3 3 9 

 ТЕСТОВИ И ПИСМ. 

ЗАДАЦИ 

/ 7 7 

Укупно 26 48 74 

 

 

 

 

Циљ: 

 

Циљ наставе енглеског језика је стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим језичким активностима, упознавање 

културног наслеђа створеног на овом страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање. 

 

 

 

Општи стандарди:  

 

        Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика. 

 

Задаци наставе енглеског језика су: 

 

- да ученици у току школовања усвоје говорни језик у оквиру нових речи и израза укључујући и терминологију значајну за дату 

струку,  

- да негују правилан изговор и интонацију уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске схеме које су битне у усменом 

изражавању; 

- да разумеју говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражавају у оквиру теме из свакодневног живота и општих тема 

струке, уз исказивање личног става и расположења; 

- да овладају техником информативног читања, разумеју сложеније језичке структуре у тексту и упознају особености језика струке 

читањем текстова везаних за теме из области дате струке; 

- да даље савлађују основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквиру усвојене лексике и језичких структура 

- да развијају разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, налаза, извештаја и оспособљавају се за њихову усмену 

интерпретацију; стичу нова сазнања о карактеристикама земаља и народа чији језик уче, њиховог начина живота и обичаја; 

- да се оспособљавају за вођење разговора о нашој земљи, њеним природним лепотама, културним и историјским тековинама; 

- шире своју општу културу, развијају међукултурну сарадњу и толеранцију и своје интелектуалне способности; 

- оспособљавају се за даље образовање и самообразовање у области језика и струке коришћењем речника, лексикона и друге 

приручне литературе. 

 

 

Наставни предмет: Енглески језик I 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 

приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто.  Владање 

страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. 

Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање 

различитости култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са 

личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 

информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради 

сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 

сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој 

интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 
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Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 

конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или 

образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција (слушање и читање) 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи 

основно лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или 

блиских области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из блиских 

области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 

сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и 

тон разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана 

или оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција (говор и писање) 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичајеним 

општим и блиским темама. Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према 

моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интересовања, 

образовања, културе и сл. Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже 

и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или 

самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, 

износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну 

преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 

 

 

 

 

 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 адекватно реагује на усмене поруке у вези са активностима у образовном контексту; 

 разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни 

језик и разговетан изговор; 

 разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 

приватном, јавном и образовном контексту;  

 разуме општи смисао информативних радијских и телевизијских емисија о блиским темама, у 

којима се користи стандардни говор и разговетан изговор;   

 разуме основне елементе радње у серијама и филмовима у којима се обрађују релативно блиске 

теме, ослањајући се и на визуелне елементе;  

 разуме суштину исказа (са)говорника који разговарају о блиским темама, уз евентуална 

понављања и појашњавања; 

 изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста, бројем саговорника, 

њиховим међусобним односима и намерама, као и у вези са општим садржајем; 

 ослањајући се на општа знања, искуства и контекст поруке, увиђа значење њених непознатих 

елемената; памти и контекстуализује битне елементе поруке. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 разликује најучесталије врсте текстова, познајући њихове основне карактеристике, сврху и 

улогу; 

 разуме краће текстове о конкретним темама из свакодневног живота, као и језички прилагођене 
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и адаптиране текстове утемељене на чињеницама, везане за домене општих интересовања; 

 разуме осећања, жеље, потребе исказане у краћим текстовима; 

 разуме једноставна упутства и саветодавне текстове, обавештења и упозорења на јавним 

местима; 

 разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и позната лексика 

(конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, стрипови); 

 проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и 

суштинске информације; 

 идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским документима 

(писмима, проспектима) и другим нефикционалним текстовима (новинским вестима, 

репортажама и огласима);  

 препознаје основну  аргументацију у једноставнијим текстовима (нпр. новинским колумнама 

или писмима читалаца, као и другим врстама коментара);  

 наслућује значење непознатих речи на основу контекста. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 учествује у краћим дијалозима, размењује информације и мишљење са саговорником  о блиским 

темама и интересовањима; 

 користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту, прилагођавајући свој 
говор комуникативној ситуацији, у временском трајању од два до три минута; 

 описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости, прошлости и будућности у свом 

окружењу и изван њега; 

 изражава своје утиске и осећања и  образлаже мишљење и ставове у вези са блиским темама; 

 описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма, износећи своје утиске и мишљења; 

 излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из домена личног 

интересовања); 

 указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном гестикулацијом и мимиком или 
наглашавањем и интонацијом. 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја 

интересовања; 

 описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100 –120 речи); 

 описује утиске, мишљења и осећања (обима 80–100 речи); 

 пише белешке, поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне информације; 

 резимира прочитани/преслушани текст о блиским темама и износи сопствено мишљење о њему; 

 попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном домену; 

 пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, стипендије или омладинске 

послове);   

 пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу. 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и искуства, правила понашања, 

свакодневне навике, сличности и разлике у култури  своје земље и земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног живота земље и земаља 

чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи најфреквентније стилове и регистре у вези са елементима 

страног језика који учи, али и из осталих области школских знања и животних искустава; 

 препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и 

невербална средстава (степен формалности, љубазности, као и паравербална средства: гест, 

мимика, просторни односи међу говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у различитим видовима реалне  комуникације (електронске 

поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже); 

 користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља чији језик учи. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 преноси суштину поруке са матерњег на страни језик/са страног на матерњи, додајући, по 

потреби, објашњења и обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције; 

 преноси садржај писаног или усменог текста, прилагођавајући га саговорнику; 

 користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које се јављају, на 

пример: преводи или преноси садржај уз употребу описа, парафраза и сл.; 

 преводи на матерњи језик садржај краћег текста о познатим темама. 

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност 
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ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се 

више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава 

досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају 

из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета Страни језик и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз 

све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
СТАНДАРДИ 

− адекватно реагује на усмене 

поруке у вези са активностима 

у образовном контексту; 

− разуме основну поруку краћих 

излагања о познатим темама у 

којима се користи стандардни 

језик и разговетан изговор; 

− разуме информације о 

релативно познатим и 

блиским садржајима и 

једноставна упутства у 

приватном, јавном и 

образовном контексту; 

− разуме општи смисао 

информативних радијских и 

телевизијских емисија о 

блиским темама, у којима се 

користи стандардни говор и 

разговетан изговор; 

− разуме основне елементе 

радње у серијама и 

филмовима у којима се 

обрађују релативно блиске 

теме, ослањајући се и на 

визуелне елементе; 

− разуме суштину исказа 

(са)говорника који разговарају 

о блиским темама, уз 

евентуална понављања и 

појашњавања; 

− изводи закључке после 

слушања непознатог текста у 

вези са врстом текста, бројем 

саговорника, њиховим 

међусобним односима и 

намерама, као и у вези са 

општим садржајем; 

− ослањајући се на општа 

знања, искуства и контекст 

поруке, увиђа значење њених 

непознатих елемената; 

− памти и контекстуализује 

битне елементе поруке. 

2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају 

разговетно и полако. 2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између 

двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном контексту. 2.СТ.1.1.3. 

Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и 

јавном контексту. 2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у 

вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, разговетни изговор и спор 

ритам излагања). 

2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о 

темама 

из свакодневног живота и делатности. 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје 

или 

више са/говорника у приватном, образовном и јавном контексту. 

2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном 

и 

јавном контексту уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим 

темама, представљених јасно и стандaрдним језиком. 

 разликује најучесталије врсте 

текстова, познајући њихове 

основне карактеристике, 

сврху и улогу; 

 разуме краће текстове о 

конкретним темама из 

свакодневног живота, као и 

језички прилагођене и 

адаптиране текстове 

утемељене на чињеницама, 

везане за домене општих 

2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским 

темама, у којима преовлађују фреквентне речи и интернационализми. 2.СТ.1.2.2. 

Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, 

обавештења, кратке новинске вести ). 2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и 

писма. 2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота 

(натписи на јавним местима, упутства о руковању, етикете на производима, јеловник 

и сл.). 2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге 

поједностављене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 

обичаје свог и других народа.  

2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским 

темама из образовног и јавног контекста. 2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих 
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интересовања; 

 разуме осећања, жеље, 

потребе исказане у краћим 

текстовима; 

 разуме једноставна упутства и 

саветодавне текстове, 

обавештења и упозорења на 

јавним местима; 

 разуме краће литерарне форме 

у којима доминира конкретна, 

фреквентна и позната лексика 

(конкретна поезија, кратке 

приче, анегдоте, скечеви, 

стрипови); 

 проналази, издваја и разуме у 

информативном тексту о 

познатој теми основну поруку 

и суштинске информације; 

 идентификује и разуме 

релевантне информације у 

писаним прототипским 

документима (писмима, 

проспектима) и другим 

нефикционалним текстовима 

(новинским вестима, 

репортажама и огласима);  

 препознаје основну  

аргументацију у 

једноставнијим текстовима 

(нпр. новинским колумнама 

или писмима читалаца, као и 

другим врстама коментара); 

 наслућује значење непознатих 

речи на основу контекста. 

речи на основу контекста који му је близак. 2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, 

осећања и жеља у личној преписци. 2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у 

уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, формулари). 

2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно 

сложеним структурама, у комe се износе мишљења, аргументи и критике (нпр. 

новински чланци и стручни текстови). 2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне 

текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу 

и обичаје свог и других народа. 

 учествује у краћим 

дијалозима, размењује 

информације и мишљење са 

саговорником  о блиским 

темама и интересовањима; 

 користи циљни језик као језик 

комуникације у образовном 

контексту, прилагођавајући 

свој говор комуникативној 

ситуацији, у временском 

трајању од два до три минута; 

 описује себе и своје 

окружење, догађаје у 

садашњости, прошлости и 

будућности у свом окружењу 

и изван њега; 

 изражава своје утиске и 

осећања и  образлаже 

мишљење и ставове у вези са 

блиским темама; 

 описује догађаје и саопштава 

садржај неке књиге или 

филма, износећи своје утиске 

и мишљења; 

 излаже унапред припремљену 

краћу презентацију на 

одређену тему (из домена 

личног интересовања); 

 указује на значај одређених 

исказа и делова исказа 

пригодном гестикулацијом и 

 

2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање). 2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или 

упућује понуду или позив. 2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 

приватном, јавном и образовном контексту. 2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење 

(особе, предмете, места, активности, догађаје). 2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену 

кратку презентацију о блиским темама. 2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке 

поруке, изјаве, упутства или питања. 2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје 

у вези сa културом и традицијом свог и других народа. 

2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у 

дискусију на теме како од личног интереса, тако и оне о свакодневном животу. 

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и 

коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 2.СТ.2.3.3. Размењује, 

проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама 

(нпр. у установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне 

или измишљене догађаје, осећања, искуства. 2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену 

презентацију о темама из свог окружења или струке. 2.СТ.2.3.6. Извештава о 

догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 2.СТ.1.5.1. Користи 

задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 

основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 
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мимиком или наглашавањем 

и интонацијом. 

 пише на разложан и једноставан 

начин о блиским темама из свог 

окружења и подручја 

интересовања; 

 описује особе и догађаје 

поштујући правила 

кохерентности (обима 100 –120 

речи); 

 описује утиске, мишљења и 

осећања (обима 80–100 речи); 

 пише белешке, поруке и лична 

писма да би тражио или пренео 

релевантне информације; 

 резимира прочитани/преслушани 

текст о блиским темама и износи 

сопствено мишљење о њему; 

 попуњава формуларе, упитнике 

и различите обрасце у личном и 

образовном домену; 

 пише краћа формална писма 

(писма читалаца, пријаве за 

праксе, стипендије или 

омладинске послове);  

 пише електронске поруке, СМС 

поруке, учествује у дискусијама 

на блогу. 

2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, 

извињење, упозорење). 2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 

свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 2.СТ.1.4.3. 

Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл. 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, 

слика, графикона, детаљних упутстава. 2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира 

информације из једноставних порука, бележака или образаца. 

2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични 

став и аргументе. 2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне 

текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, 

приватног, образовног и јавног контекста. 2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује 

вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 

једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које 

користи у говору. 2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри. 

 препознаје и разуме, у оквиру 

свог интересовања, знања и 

искуства, правила понашања, 

свакодневне навике, сличности и 

разлике у култури  своје земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће 

присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи 

најфреквентније стилове и 

регистре у вези са елементима 

страног језика који учи, али и из 

осталих области школских знања 

и животних искустава; 

 препознаје различите стилове 

комуникације и најфреквентнија 

пратећа паравербална и 

невербална средстава (степен 

формалности, љубазности, као и 

паравербална средства: гест, 

мимика, просторни односи међу 

говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у 

различитим видовима реалне  

комуникације (електронске 

поруке, СМС поруке, дискусије 

на блогу или форуму, друштвене 

мреже); 

 користи савремене видове 

комуникације у откривању 

културе земаља чији језик учи; 

 преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи, додајући, по 

потреби, објашњења и 

2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се 

односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 2.СТ.2.5.5. 

Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у 

култури, обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик учи. 2.СТ.2.3.7. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и 

обичајима свог и других народа. 2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних 

дела и текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и 

других народа. 
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обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, 

аудио или визуелног записа и 

краће интеракције; 

 преноси садржај писаног или 

усменог текста, прилагођавајући 

га саговорнику; 

 користи одговарајуће 

компензационе стратегије ради 

превазилажења тешкоћа које се 

јављају, на пример: преводи или 

преноси садржај уз употребу 

описа, парафраза и сл.; 

 преводи на матерњи језик 

садржај краћег текста о познатим 

темама. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

1) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Именице 

Бројиве и небројиве именице. 

Множина именица (правилна и неправилна). 

Саксонски генитив. 

Члан 

Употреба одређеног и неодређеног члана. 

Изостављање члана. 

Заменице 

Личне, показне, присвојне, релативне, одричне и узајамно повратне. 

Детерминатори 

Присвојни, показни, неодређени, квантификатори. 

Придеви и прилози 

Грађење и употреба придева и прилога. 

Место придева и прилога у 

реченици. 

Предлози 

Најчешћи предлози за оријентацију у простору и времену. 

Предлози после придева  (нпр.good at, interested in) и после глагола (нпр.work for, speak to). 

Бројеви 

Прости, редни и децимални бројеви; разломци; основне рачунске операције. 

Везници 

Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, but, or, yet, so. 

Глаголи 

Глаголска времена (активне и пасивне конструкције) 

Употреба садашњих времена (Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense). 

Употреба прошлих  времена (Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense). 

Начини  изражавањa будућности (Future Simple Tense, be going to,Present Continuous Tense, Present Simple Tense). 

Глаголи и фразе праћени инфинитивом или -ing обликом. 

Модални глаголи  (can, can’t, could, should, must, have to,needn’t, mustn’t, may). 

Фразални глаголи са across, back, down... ( нпр.come across, come back, cut down). 

Творба речи 

Сложенице. 

Најчешћи суфикси и префикси. 

Реченица 

Ред речи у реченици. 

Потврдне, упитне и одричне реченице. 

Погодбене реченице (реалне, потенцијалне). 

Неуправни говор (без слагања времена). 
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Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

 

 

 

 

1. 

 

  

 

7 

 

 

 

ALL ABOUT YOU 
-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-дијалог 

-демонстрација 

- рад у паровима и 

групама 

 

 

- рад на тексту 

-усвајање нових речи и 

израза 

-тражење и давање 

информација 

-допуњавање речен. 

-хватање бележака 

 на основу вежбе  

слушања, 

- усвајање 

грам. целина 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

2. 

 

 

 

7 

 

 

 

WINNING AND 

LOSING -фронтални рад 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција 

 

- рад на тексту 

-усвајање нових речи и 

израза 

- препричавање, 

- вежбе замене 

 речи у граматич. 

 целинама, 

-постављање питања и давање 

одговора 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

           3. 

 

 

 

6 

 

 

HOUSE AND HOME 
 

-фронтални рад 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција 

-индивидуални  

 рад 

 

 

- рад на тексту, 

-препричавање, 

- слушање датог текста 

- постављање питања и давање 

одговора 

-писање приче 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

LIGHTS, CAMERA, 

ACTION 
 

-фронтални рад 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција 

-индивидуални  

 рад 

 

 

-рад на тексту 

-усвајање нових речи и 

израза 

-допуњавање речен. 

-хвата белешке 

 на основу вежбе  

слушања, 

-препричавање. 

- вежбе замене 

 речи у граматич. 

 целинама, 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 



10

5 

105  

 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

SHOPPING 

-фронтални рад 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода, 

-практичан рад 

 

- рад на тексту 

-описивање путовања 

-упоређује 

-одговара на питања 

-препознаје и 

анализира разлике 

-вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

6. 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

HOW TECHIE ARE 

YOU 
  

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

- слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

AROUND THE 

WORLD 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

WHAT IF 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 
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синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

CRIME SCENE 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

10. 9 THE WRITTEN WORD 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

11. 

 

 

 

7 

 

 

Два писмена задатка (по 

један у сваком 

полугодишту)  

Три теста у току године 

 

 

 

 

-индивидуални рад 

индивидуални 

одговори ученика 

писаним путем 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК II 

 

Седмични фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе другог страног језика је стицање нових знања и овладавање новим језичким системом што доприноси проширивању и 

богаћењу општих изражајних и интелектуалних могућности ученика, упознавање културе, обичаја, и начина живота народа чији се језик учи 

као и развијање естетских и моралних вредности. 

Задаци наставе другог страног језика су да ученици: 

- упознају основне карактеристике система језика и језичких структура и усвоје око 1.400 најфреквентнијих речи и израза; 

- усвоје правилни изговор и интонацију; 

- разумеју саговорника и усмено излагање о темама из свакодневног живота; 

- овладају техником гласног читања и читања у себи и разумеју једноставне текстове с темама из свакодневног живота, текстова са 

научно-популарним садржајима и сл.; 

- савладају основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквирима усвојене лексике и језичких структура; 

- оспособе за давање информација о себи, о свом дому, о нашој земљи, њеним природним лепотама и културно-историјским 

тековинама; 

- упознају са начином живота народа чији језик уче и тековинама њихове културе и цивилизације; 

- развију интелектуалне особености и подигну општи образовни и културни ниво; 

- изграде свест о потреби сарадње и толеранције међу народима; 

- овладају методама за даљи самосталан рад на богаћењу и усавршавању стеченог језичког знања. 
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-исказивање физичких тегоба, расположења, нерасположења, радости, забринутости, исказивање симпатије; давање предности, 

савета. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 

приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто.  Владање 

страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. 

Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање 

различитости култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са 

личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 

информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради 

сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 

сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој 

интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 

конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или 

образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција (слушање и читање) 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи 

основно лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или 

блиских области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из блиских 

области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 

сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и 

тон разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана 

или оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција (говор и писање) 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичајеним 

општим и блиским темама. Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према 

моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интересовања, 

образовања, културе и сл.Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже 

и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или 

самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, 

износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну 

преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 

 

 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 

 реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима у образовном 

контексту; 
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 разуме, уз евентуалну претходну припрему, основну поруку краћих излагања о познатим 

темама у којима се користи стандардни језик и разговетан изговор; 

 разуме информације о познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 

приватном, јавном и образовном контексту; 

 разуме општи смисао прилагођеног аудио и видео материјала; 

 разуме суштину исказа (са)говорника који разговарају о блиским темама, уз евентуална 

понављања и појашњавања; 

 изводи закључке после слушања  текста о познатим темама у вези са врстом текста, бројем 

саговорника, њиховим међусобним односима и намерама, као и у вези са општим 

садржајем текста;  

 доводи у везу, ослањајући се на општа знања и искуства, непознате елементе поруке, на 

основу контекста, и памти, репродукује и контекстуализује њене битне елементе. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним, блиским темама из 

свакодневног живота, ослањајући се и на претходно стечена знања; 

 препознаје најучесталије врсте текстова на основу њихових карактеристика; 

 разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 

 разуме краћу личну поруку упућену у сврху кореспонденције; 

 разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у циљу 

глобалног разумевања; 

 проналази, издваја и разуме одређену релевантну информацију 
унутар препознатљиве врсте текста у циљу селективног разумевања; 

 разуме кратке и једноставне текстове који садрже упутства и савете у циљу детаљног 

разумевања (уз визуелну подршку); 

 разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и позната 

лексика (конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, стрипови). 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 учествује у кратким дијалозима, размењује информације и мишљење са  саговорником  о 

познатим темама и интересовања; 

 користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту; 

 описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости, прошлости и будућности у свом 

окружењу; 

 изражава своје утиске, мишљења и осећања у вези са блиским темама; 

 излаже основни садржај писаних, илустрованих и усмених текстова о познатим темама; 

 излаже унапред припремљену кратку презентацију на одређену тему (из домена личног 

интересовања). 

 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 пише на једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања; 

 описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (70-90 речи) користећи 

фреквентне речи и изразе; 

 описује утиске, мишљења и осећања (70-90 речи)  

 пише белешке, једноставне поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне 

информације користећи стандардне формуле писаног изражавања; 

 попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном домену. 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

 препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и искуства, правила понашања, 

свакодневне навике, сличности и разлике у култури  своје земље и земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног живота земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи најфреквентије стилове и регистре у вези са елементима 

страног језика који учи, али и из осталих области школских знања и животних искустава; 

 препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и 

невербална средстава (степен формалности, љубазности, као и паравербална средства: 

гест, мимика, просторни односи међу говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у различитим видовима реалне  комуникације (електронске 

поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже); 

 користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља чији језик учи. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 преноси суштину поруке са матерњег на страни језик / са страног на матерњи, додајући, 

по потреби објашњења и обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције; 

 преноси садржај писаног или усменог текста, прилагођавајући га саговорнику; 

 користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које се 

јављају, на пример: преводи или преноси садржај уз употребу описа, парафраза и сл.;  

 преводи на матерњи језик садржај краћег текста о познатим темама. 

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност 
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ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се 

више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава 

досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају 

из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета Страни језик и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз 

све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
СТАНДАРДИ 

 реагује на одговарајући начин 

на усмене поруке у вези са 

активностима у образовном 

контексту; 

 разуме, уз евентуалну 

претходну припрему, основну 

поруку краћих излагања о 

познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и 

разговетан изговор; 

 разуме информације о познатим 

и блиским садржајима и 

једноставна упутства у 

приватном, јавном и 

образовном контексту; 

 разуме општи смисао 

прилагођеног аудио и видео 

материјала; 

 разуме суштину исказа 

(са)говорника који разговарају 

о блиским темама, уз 

евентуална понављања и 

појашњавања; 

 изводи закључке после 

слушања  текста о познатим 

темама у вези са врстом текста, 

бројем саговорника, њиховим 

међусобним односима и 

намерама, као и у вези са 

општим садржајем текста;  

 доводи у везу, ослањајући се на 

општа знања и искуства, 

непознате елементе поруке, на 

основу контекста, и памти, 

репродукује и контекстуализује 

њене битне елементе. 

2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају 

разговетно и полако. 2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције 

између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном 

контексту. 2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих 

монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 2.СТ.1.1.4. Схвата 

смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног 

живота (стандардни говор, разговетни изговор и спор ритам излагања). 

2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и 

обавештења о темама 

из свакодневног живота и делатности. 2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у 

приватном, образовном и јавном контексту. 2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и 

битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 

уколико је излагање јасно и добро структурирано. 2.СТ.2.1.4. Разуме суштину 

аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, 

представљених јасно и стандaрдним језиком. 

 разуме краће текстове (дужине 

око 120 речи) о конкретним, 

блиским темама из 

свакодневног живота, 

ослањајући се и на претходно 

стечена знања; 

 препознаје најучесталије врсте 

текстова на основу њихових 

карактеристика; 

 разуме обавештења и 

упозорења на јавним местима; 

 разуме краћу личну поруку 

упућену у сврху 

кореспонденције; 

2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с 

блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 

интернационализми. 2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у 

једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке 

новинске вести ). 2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 

2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота 

(натписи на јавним местима, упутства о руковању, етикете на производима, 

јеловник и сл.). 2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у 

текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста. 2.СТ.2.2.2. 

Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак. 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци. 

2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним 

документима (нпр. пословна преписка, проспекти, формулари).   
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 разуме општи садржај и 

основну поруку из краћег 

информативног текста у циљу 

глобалног разумевања; 

 проналази, издваја и разуме 

одређену релевантну 

информацију 
унутар препознатљиве врсте 

текста у циљу селективног 

разумевања; 

 разуме кратке и једноставне 

текстове који садрже упутства и 

савете у циљу детаљног 

разумевања (уз визуелну 

подршку); 

 разуме краће литерарне форме 

у којима доминира конкретна, 

фреквентна и позната лексика 

(конкретна поезија, кратке 

приче, анегдоте, скечеви, 

стрипови). 

 учествује у кратким 

дијалозима, размењује 

информације и мишљење са  

саговорником  о познатим 

темама и интересовања; 

 користи циљни језик као језик 

комуникације у образовном 

контексту; 

 описује себе и своје окружење, 

догађаје у садашњости, 

прошлости и будућности у 

свом окружењу; 

 изражава своје утиске, 

мишљења и осећања у вези са 

блиским темама; 

 излаже основни садржај 

писаних, илустрованих и 

усмених текстова о познатим 

темама; 

 излаже унапред припремљену 

кратку презентацију на 

одређену тему (из домена 

личног интересовања). 

 

 

2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, 

представљање, захваљивање). 2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, 

предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 2.СТ.1.3.3. Тражи и даје 

једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, 

догађаје). 2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом 

и традицијом свог и других народа. 

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и 

коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 2.СТ.2.3.3. Размењује, 

проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним 

ситуацијама (нпр. у установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или 

препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 2.СТ.2.3.6. 

Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 

2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

 пише на једноставан начин о 

блиским темама из свог 

окружења и подручја 

интересовања; 

 описује особе и догађаје 

поштујући правила 

кохерентности (70-90 речи) 

користећи фреквентне речи и 

изразе; 

 описује утиске, мишљења и 

осећања (70-90 речи)  

 пише белешке, једноставне 

поруке и лична писма да би 

тражио или пренео релевантне 

информације користећи 

стандардне формуле писаног 

изражавања; 

 попуњава формуларе, упитнике 

и различите обрасце у личном и 

2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава 

захвалност, извињење, упозорење). 2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о 

аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, 

осећања). 2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, 

образовање, интересовања и сл. 2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према 

моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава. 

2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи 

лични став и аргументе. 2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и 

наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и 

искустава. 2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, 

интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или једноставним 

текстом из познатих области који чита или слуша. 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне 

језичке структуре. 

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору. 2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, 

интерпункција и организација углавном добри. 
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образовном домену. 

 препознаје и разуме, у оквиру 

свог интересовања, знања и 

искуства, правила понашања, 

свакодневне навике, сличности 

и разлике у култури  своје 

земље и земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће 

присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи 

најфреквентије стилове и 

регистре у вези са елементима 

страног језика који учи, али и 

из осталих области школских 

знања и животних искустава; 

 препознаје различите стилове 

комуникације и 

најфреквентнија пратећа 

паравербална и невербална 

средстава (степен формалности, 

љубазности, као и паравербална 

средства: гест, мимика, 

просторни односи међу 

говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у 

различитим видовима реалне  

комуникације (електронске 

поруке, СМС поруке, дискусије 

на блогу или форуму, 

друштвене мреже); 

 користи савремене видове 

комуникације у откривању 

културе земаља чији језик 

учи.темама; 

 преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик / са 

страног на матерњи, додајући, 

по потреби објашњења и 

обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, 

аудио или визуелног записа и 

краће интеракције; 

 преноси садржај писаног или 

усменог текста, 

прилагођавајући га 

саговорнику; 

 користи одговарајуће 

компензационе стратегије ради 

превазилажења тешкоћа које се 

јављају, на пример: преводи 

или преноси садржај уз 

употребу описа, парафраза и 

сл.;  

 преводи на матерњи језик 

садржај краћег текста о 

познатим темама. 

2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове 

који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других 

народа. 2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну 

комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним 

догађајима и сл. 2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; 

познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и веровањима 

своје земље и земље чији језик учи. 2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи 

своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других 

народа. 2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове 

који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других 

народа. 2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних 

порука, бележака или образаца. 

 

 

Nr. Unterrichtseinheit      Stundentyp 

1. Upoznavanje učenika sa nast. planom i programom 

2. Oral. Nastava: Herr Weber lebt in Stuttgart   B 

3. Oral. Nastav: Das ist eine deutsche Familie   B 

4. Das ist eine deutsche Familie     W 

5. Oral. Nastava: Nenad J. Ist jetzt in Deutschland  B     
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6. Lektion 1       B 

7. 1. I 3. L. Jed. Prez; Poč.obl; Pisanje im. Vel. Poč. Slovom B      

8. Fräulein Sommer fliegt nach Berlin    B 

9. 1. I 3. L. Jed. Gl.“haben“;      

Položaj lič. Gl. U iskaznoj i upitnoj rečenici   B    

10. Auf dem Stuttgarter Hbf     B    

11. Imper.-poč.obl; Nom. I ak. Neod.čl. B          

12. Ulrike zeigt Klaus ein Foto     B 

13. Sprechübungen      W 

14. Prez-2.l.jed; Prisv.zam.za 1,2. I 3.j.    B 

15. Wie du mir, so ich dir      B 

16. Wie du mir, so ich dir      W 

17. Prez. Jakih- gl. I prez. Za bud. Radnju;Odr. čl. I upotreba         B    

18. Der Lehrer stellt John vor     B 

19. Imperativ; Dativ; „Kein“     B 

20. Sprechübungen      W 

21. Dieter nimmt Nada in seinem Wagen mit   B 

22. Prez. Jakih gl; Sloz. Gl; Predlozi    B 

23. Gramm. Übungen      W 

24. Die erste Klassenarbeit     W 

25. Berichtigung der ersten Klassenarbeit W      

26. Nada besucht Susanne     B 

27. Nada besucht Susanne     W 

28. Mnoz. Im. I odr. Cl; Neod. Zam. „einer...“   B     

29. Sie müssen ohne Lutz spielen    B      

30. Prez.2.l.mn; Prez. Gl. „können, müssen, werden“,Izost. Cl. B     

31. Was darf es sein bitte?     B  

32. Sprechübungen      W 

33. Kleine Sachen zum Lachen     B 

34. Kleine Sachen zum Lachen     W 

35. Maschineschreiben mag ich nicht...    B 

36. „mögen, wollen“; Zam. „jeder...“    B 

37. Moderne Lyrik       B 

38. Jutta und Jörg gehen ins Kino     B 

39. Pret. Gl. „sein“; Val. Gl; Mn. Lic. I prisv. Zam.   B 

40. Rolf reist nach Montenegro     B 

41. Rolf reist nach Montenegro     W 

42. Futur; Povr. Gl; Zam. „man“     B 

43. Michaela durfte...      B 

44. Michaela durfte...      W 

45. Pret. Slabih i modalnih gl.     B 

46. Eine Anekdote       B 

47. Karin schickt Vesna ein Buch B         

48. Pret. Jak.Gl i gl „kennen“ i „bringen“; Futur pov.gl.B       

49. Grammatische Übungen     W 

50. Wir lesen moderne Prosa: Unser Eduard   B 

51. Eine Fahrt ins Blaue      B 

52. Das Diktat    W        

53. Bezl.gl; Red.br; Nezavisno-sloz.rec.    B 

54. Künstler in Anekdoten     B 

55. Künstler in Anekdoten     W 

56. Schallplatten sind für Milan das Richtige  B        

57. Sprechübungen      W 

58. Grammatische Übungen     W 

59. Die erste Klassenarbeit     W 

60. Berichtigung der ersten Klassenarbeit   W     

61. Gl. „wissen“; Opisno poredjenje    B 

62. Wir lesen moderne Prosa     B 

63. Lesen und Übersetzen     W 

64. Sonne, Meer und neue Freundschaften   B 

65. Sonne, Meer und neue Freunschaften   W 

66. Kleine Sachen zum Lachen     B 

67. Was habt ihr in der Osterferien gemacht?   B 

68. Was habt ihr in der Osterferien gemacht?   W 

69. Sprechübungen      W 

70. Mnozina imenica stranog porekla    B 
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71. Perfekt        B 

72. Grammatische Übungen     W 

73. Sprechübungen      W 

74. Systematisierung      W    

      

 

Именице 

Властите и заједничке (у облицима једнине и множине: Bild – Bilder, Kopf – Köpfe, Frau – Frauen), са одговарајућим родом. 

Изведене суфиксацијом: Faulheit, Bildung. 

Изведене префиксацијом: Ausbildung. 

Сложенице: Sommerferien, Jugendliebe, Tomatensuppe. 

Придеви   

Изведени суфиксацијом од глагола и именица:   fehlerfrei, liebevoll, sprachlos, trinkbar. 

Сложени: steinreich. 

Придевска промена  – јака, слаба, мешовита (рецептивно). 

Компаратив и суперлатив (правилна творба и главни изузеци:  groß – größer, teuer – teurer).  

Члан 

Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, присвојни (mein, dein), показни (dieser, jener), негациони (kein, keine).  

Употреба члана у номинативу (субјект), акузативу и дативу (директни и индиректни објекат), партитивном генитиву (dieHälftedesLebens), 

посесивном генитиву (dieMuttermeinerMutter). 

Бројеви:  

Основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten). 

Предлози 
- са акузативом (Ich bin gegen dich),  

- са дативом (Siearbeitet bei einem Zahnarzt), 

- са дативом или акузативом (EristinderSchule. Sie kommt in die Schule).  

Глаголи 
Глаголска времена: презент, претерит модалних, помоћних, слабих и нафреквентнијих јаких глагола, перфект слабих и јаких глагола, футур. 

Глаголи са предлозима (wartenauf, sichinteressierenfür). 

Конјуктив у функцији изражавања жеље (Ich hätte gern... Ich möchte...Ich würde gern ...). 

Везници и везнички изрази:  

und, oder, aber; weil, wenn, als, während, bis, obwohl, dass, ob. 

Личне заменице 
У номинативу, дативу и акузативу. 

Прилози 
За време (gestern), место (nebenan), начин (allein), количину (viel, wenig). 

Реченице 

Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно-сложене реченице, индиректне упитне реченице. 

Ред речи у реченици. 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК II 

 

Седмични фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

 

 

НАСТАВНИ ПЛАН 

Наставни садржај Број часова обраде Број часова ост. типова 

часа  

Укупно 

Nouvelle école, nouveaux copains 6 4 10 

Autrefois et aujourd’hui 6 6 12 

Les autres et nous 6 6 12 
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La famille et les fêtes 5 5 10 

Enfin un peu de temps libre 5 5 10 

L’homme et la nature 6 4 10 

La vie moderne 4 2 6 

Les devoirs écrits  4 4 

Укупно 38 36 74 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе другог страног језика је стицање нових знања и овладавање новим језичким системом што доприноси проширивању и 

богаћењу општих изражајних и интелектуалних могућности ученика, упознавање културе, обичаја, и начина живота народа чији се језик учи 

као и развијање естетских и моралних вредности. 

Задаци наставе другог страног језика су да ученици: 

- упознају основне карактеристике система језика и језичких структура и усвоје око 1.400 најфреквентнијих речи и израза; 

- усвоје правилни изговор и интонацију; 

- разумеју саговорника и усмено излагање о темама из свакодневног живота; 

- овладају техником гласног читања и читања у себи и разумеју једноставне текстове с темама из свакодневног живота, текстова са 

научно-популарним садржајима и сл.; 

- савладају основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквирима усвојене лексике и језичких структура; 

- оспособе за давање информација о себи, о свом дому, о нашој земљи, њеним природним лепотама и културно-историјским 

тековинама; 

- упознају са начином живота народа чији језик уче и тековинама њихове културе и цивилизације; 

- развију интелектуалне особености и подигну општи образовни и културни ниво; 

- изграде свест о потреби сарадње и толеранције међу народима; 

- овладају методама за даљи самосталан рад на богаћењу и усавршавању стеченог језичког знања. 

-исказивање физичких тегоба, расположења, нерасположења, радости, забринутости, исказивање симпатије; давање предности, 

савета. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 

приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто.  Владање 

страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. 

Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање 

различитости култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са 

личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 

информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради 

сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 

сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој 

интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 
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Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 

конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или 

образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција (слушање и читање) 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи 

основно лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или 

блиских области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из блиских 

области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 

сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и 

тон разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана 

или оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција (говор и писање) 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичајеним 

општим и блиским темама. Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према 

моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интересовања, 

образовања, културе и сл.Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже 

и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или 

самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, 

износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну 

преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 

 

 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 

 реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима у образовном 

контексту; 

 разуме, уз евентуалну претходну припрему, основну поруку краћих излагања о познатим 

темама у којима се користи стандардни језик и разговетан изговор; 

 разуме информације о познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 

приватном, јавном и образовном контексту; 

 разуме општи смисао прилагођеног аудио и видео материјала; 

 разуме суштину исказа (са)говорника који разговарају о блиским темама, уз евентуална 

понављања и појашњавања; 

 изводи закључке после слушања  текста о познатим темама у вези са врстом текста, бројем 

саговорника, њиховим међусобним односима и намерама, као и у вези са општим 

садржајем текста;  

 доводи у везу, ослањајући се на општа знања и искуства, непознате елементе поруке, на 

основу контекста, и памти, репродукује и контекстуализује њене битне елементе. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним, блиским темама из 

свакодневног живота, ослањајући се и на претходно стечена знања; 

 препознаје најучесталије врсте текстова на основу њихових карактеристика; 

 разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 
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 разуме краћу личну поруку упућену у сврху кореспонденције; 

 разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у циљу 

глобалног разумевања; 

 проналази, издваја и разуме одређену релевантну информацију 

унутар препознатљиве врсте текста у циљу селективног разумевања; 

 разуме кратке и једноставне текстове који садрже упутства и савете у циљу детаљног 

разумевања (уз визуелну подршку); 

 разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и позната 

лексика (конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, стрипови). 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 учествује у кратким дијалозима, размењује информације и мишљење са  саговорником  о 

познатим темама и интересовања; 

 користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту; 

 описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости, прошлости и будућности у свом 

окружењу; 

 изражава своје утиске, мишљења и осећања у вези са блиским темама; 

 излаже основни садржај писаних, илустрованих и усмених текстова о познатим темама; 

 излаже унапред припремљену кратку презентацију на одређену тему (из домена личног 

интересовања). 

 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 пише на једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања; 

 описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (70-90 речи) користећи 

фреквентне речи и изразе; 

 описује утиске, мишљења и осећања (70-90 речи)  

 пише белешке, једноставне поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне 

информације користећи стандардне формуле писаног изражавања; 

 попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном домену. 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

 препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и искуства, правила понашања, 

свакодневне навике, сличности и разлике у култури  своје земље и земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног живота земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи најфреквентије стилове и регистре у вези са елементима 

страног језика који учи, али и из осталих области школских знања и животних искустава; 

 препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и 

невербална средстава (степен формалности, љубазности, као и паравербална средства: 

гест, мимика, просторни односи међу говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у различитим видовима реалне  комуникације (електронске 

поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже); 

 користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља чији језик учи. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 преноси суштину поруке са матерњег на страни језик / са страног на матерњи, додајући, 

по потреби објашњења и обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције; 

 преноси садржај писаног или усменог текста, прилагођавајући га саговорнику; 

 користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које се 

јављају, на пример: преводи или преноси садржај уз употребу описа, парафраза и сл.;  

 преводи на матерњи језик садржај краћег текста о познатим темама. 

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност 

 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се 

више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава 

досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају 

из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета Страни језик и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз 

све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
СТАНДАРДИ 

 реагује на одговарајући начин на 2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају 
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усмене поруке у вези са 

активностима у образовном 

контексту; 

 разуме, уз евентуалну претходну 

припрему, основну поруку 

краћих излагања о познатим 

темама у којима се користи 

стандардни језик и разговетан 

изговор; 

 разуме информације о познатим 

и блиским садржајима и 

једноставна упутства у 

приватном, јавном и образовном 

контексту; 

 разуме општи смисао 

прилагођеног аудио и видео 

материјала; 

 разуме суштину исказа 

(са)говорника који разговарају о 

блиским темама, уз евентуална 

понављања и појашњавања; 

 изводи закључке после слушања  

текста о познатим темама у вези 

са врстом текста, бројем 

саговорника, њиховим 

међусобним односима и 

намерама, као и у вези са 

општим садржајем текста;  

 доводи у везу, ослањајући се на 

општа знања и искуства, 

непознате елементе поруке, на 

основу контекста, и памти, 

репродукује и контекстуализује 

њене битне елементе. 

разговетно и полако. 2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције 

између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном контексту. 

2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања 

у образовном и јавном контексту. 2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и 

видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања). 2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и обавештења о темама 

из свакодневног живота и делатности. 2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у 

приватном, образовном и јавном контексту. 2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне 

појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је 

излагање јасно и добро структурирано. 2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног 

тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и 

стандaрдним језиком. 

 разуме краће текстове (дужине 

око 120 речи) о конкретним, 

блиским темама из свакодневног 

живота, ослањајући се и на 

претходно стечена знања; 

 препознаје најучесталије врсте 

текстова на основу њихових 

карактеристика; 

 разуме обавештења и упозорења 

на јавним местима; 

 разуме краћу личну поруку 

упућену у сврху 

кореспонденције; 

 разуме општи садржај и основну 

поруку из краћег информативног 

текста у циљу глобалног 

разумевања; 

 проналази, издваја и разуме 

одређену релевантну 

информацију 

унутар препознатљиве врсте 

текста у циљу селективног 

разумевања; 

 разуме кратке и једноставне 

текстове који садрже упутства и 

савете у циљу детаљног 

разумевања (уз визуелну 

подршку); 

 разуме краће литерарне форме у 

којима доминира конкретна, 

2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским 

темама, у којима преовлађују фреквентне речи и интернационализми. 2.СТ.1.2.2. 

Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, 

брошуре, обавештења, кратке новинске вести ). 2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне 

личне поруке и писма. 2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из 

свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, етикете 

на производима, јеловник и сл.). 2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне 

информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста. 

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је 

близак. 2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци. 

2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним 

документима (нпр. пословна преписка, проспекти, формулари).   
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фреквентна и позната лексика 

(конкретна поезија, кратке 

приче, анегдоте, скечеви, 

стрипови). 

 учествује у кратким дијалозима, 

размењује информације и 

мишљење са  саговорником  о 

познатим темама и 

интересовања; 

 користи циљни језик као језик 

комуникације у образовном 

контексту; 

 описује себе и своје окружење, 

догађаје у садашњости, 

прошлости и будућности у свом 

окружењу; 

 изражава своје утиске, 

мишљења и осећања у вези са 

блиским темама; 

 излаже основни садржај 

писаних, илустрованих и 

усмених текстова о познатим 

темама; 

 излаже унапред припремљену 

кратку презентацију на 

одређену тему (из домена 

личног интересовања). 

 

 

2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање). 2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или 

упућује понуду или позив. 2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 

приватном, јавном и образовном контексту. 2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење 

(особе, предмете, места, активности, догађаје). 2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, 

блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа. 

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и 

коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 2.СТ.2.3.3. Размењује, 

проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама 

(нпр. у установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или препричава 

стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 2.СТ.2.3.6. Извештава о 

догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 2.СТ.1.5.1. Користи 

задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 

основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

 пише на једноставан начин о 

блиским темама из свог 

окружења и подручја 

интересовања; 

 описује особе и догађаје 

поштујући правила 

кохерентности (70-90 речи) 

користећи фреквентне речи и 

изразе; 

 описује утиске, мишљења и 

осећања (70-90 речи)  

 пише белешке, једноставне 

поруке и лична писма да би 

тражио или пренео релевантне 

информације користећи 

стандардне формуле писаног 

изражавања; 

 попуњава формуларе, упитнике 

и различите обрасце у личном и 

образовном домену. 

2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, 

извињење, упозорење). 2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 

свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 2.СТ.1.4.3. 

Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и 

сл. 2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, 

табела, слика, графикона, детаљних упутстава. 2.СТ.2.4.1. Пише белешке или 

одговара на поруке, истичући битне детаље. 2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, 

тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 2.СТ.2.4.3. 

Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама 

из области личних интересовања и искустава. 2.СТ.2.4.5. Пише извештај или 

прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким 

и/или једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које 

користи у говору. 2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција 

и организација углавном добри. 

 препознаје и разуме, у оквиру 

свог интересовања, знања и 

искуства, правила понашања, 

свакодневне навике, сличности и 

разлике у култури  своје земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће 

присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи 

најфреквентије стилове и 

регистре у вези са елементима 

страног језика који учи, али и из 

осталих области школских знања 

и животних искустава; 

 препознаје различите стилове 

2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се 

односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 2.СТ.2.5.5. 

Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и 

разлике у култури, обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик учи. 

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, 

традицијом и обичајима свог и других народа. 2.СТ.3.2.6. Разуме одломке 

оригиналних књижевних дела и текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других народа. 2.СТ.1.4.5. Преводи или 

интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 
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комуникације и најфреквентнија 

пратећа паравербална и 

невербална средстава (степен 

формалности, љубазности, као и 

паравербална средства: гест, 

мимика, просторни односи међу 

говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у 

различитим видовима реалне  

комуникације (електронске 

поруке, СМС поруке, дискусије 

на блогу или форуму, друштвене 

мреже); 

 користи савремене видове 

комуникације у откривању 

културе земаља чији језик 

учи.темама; 

 преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик / са 

страног на матерњи, додајући, по 

потреби објашњења и 

обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, 

аудио или визуелног записа и 

краће интеракције; 

 преноси садржај писаног или 

усменог текста, прилагођавајући 

га саговорнику; 

 користи одговарајуће 

компензационе стратегије ради 

превазилажења тешкоћа које се 

јављају, на пример: преводи или 

преноси садржај уз употребу 

описа, парафраза и сл.;  

 преводи на матерњи језик 

садржај краћег текста о познатим 

темама. 

 

Именичка група 

Употреба детерминаната: одређених, неодређених и партитивних чланова; присвојних и показних придева; основних и редних бројева; 

неодређених речи; одсуство детерминаната (на пример: код етикетирања производа – fromage de brebis, натписа на продавницама и 

установама – boulangerie, banquе, назива рубрика у штампаним медијима – faits divers, на знаковима упозорења – еntrée interdite; испред 

именици у позицији атрибута: il est boulanger и слично). 

Род и број именица и придева; место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, gentil, beau, joli, long, bon, mauvais; промена значења неких 

придева у зависности од места: un grand homme/un homme grand ; un brave homme/un homme brave ; поређење придева.  

Заменице: личне ненаглашене (укључујући и заменицу on) и наглашене; заменице за директни и за индиректни објекат. 

Глаголска група 

Глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, имперфект, футур први индикатива, као и перифрастичне конструкције: блиски 

футур, прогресивни презент, блиска прошлост; ilfautque, jeveuxque, j’aimeraisqueпраћени презентом субјунктива глагола прве групе 

(Ilfautqueturacontes ça à tonfrère), као и рецептивно: Ilfautquetufasses/ quetuailles/ quetusois/ quetulises/ quetusaches/ quetu écrives; презент 

кондиционала:Simesparentsmelaissaientpartir, jeviendraisavectoi ! императив (рецептивно): aieunpeudepatience, n’ayezpaspeur;  

Најфреквентнији униперсонални глаголи. 

Предлози 

Најчешћи предлози. 

Контраховање члана и предлога.  

Прилози 

За место, за време, за начин, за количину. 

Место прилога. 

Прилошке заменице en и y. 

Модалитети и форме реченице 

Декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет. 

Афирмација и негација. 

Реченице са презентативимаc’estmon copain, voic / voilà mes parents, il y a beaucoup de bruit ce soir. 
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Ред. бр. 

нас. теме 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

I Nouvelle école, nouveaux copains -фронтални рад 

-рад у групама 

-слушање и реаговање на упутства 

наставника 

II Autrefois et aujourd’hui -рад у паровима 

-индивидуални рад 

 

-читање текста 

-превођење текста 

-граматичка анализа текста 

III Les autres et nous -текстуална метода -конверзација 

-писање састава 

-учење песмица 

-писање диктата 

IV La famille et les fêtes -вербална метода -превођење реченица са 

француског на српски и обратно 

V Enfin un peu de temps libre -демонстрација -упознавање са француском 

културом и цивилизацијом 

VI L’homme et la nature -комбинована метода -повезивање садржаја текстова са 

подацима из француске 

цивилизације 

VII La vie moderne   
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VIII Les devoirs écrits -индивидуални рад 

-метода писмене провере 

-давање одговора на постављене 

захтеве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  
Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 74 

 

НАСТАВНИ ПЛАН 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Бр. часова 

ост.типова часа 

Укупно 

Уводни део 4 1 5 

Matronae cenam exspectant 3 1 4 

Ad tabernas 2 1 3 

In foro 2 3 5 

Pueri Ciceroni occurrunt 3 2 5 

In Arcano 3 1 4 

In theatro 3 5 8 

Marcus multa quaerebat 2 0 2 

Ciceronis epistula 2 1 3 

Lucius patrem fugit 3 1 4 

Ludus 3 0 3 

In macello 2 1 3 
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Quintus de bello Gallico narrat 2 3 5 

Cicerones in Graeciam navigant 1 1 2 

In Corcyra 2 0 2 

In arce Athenārum 2 1 3 

Passivum 7 6 13 

Укупно 46 28 74 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ 

Превођење реченица и лакших оригиналних текстова са латинског језика на српски (и обратно), боље разумевање граматичких и других 

модела у српском и страном језику, као и сналажење у интернационалном речнику наука и уметности. 

 

 

Задаци 

Ученици треба да: 

- стекну основна граматичка и лексичка знања 

- утврде и прошире граматичка и лексичка знања српског и страног језика 

- усвоје одређени фонд речи и израза 

- упознају географске и историјске оквире у којима се развијала римска цивилизација, да уоче њену посредничку улогу између грчке и 

европске цивилизације 

- стекну основна знања о римској религији, митологији, институцијама, свакодневном животу, култури. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Општа предметна компетенција или језичка комуникативна компетенција обухвата поседовање свести о језику као 

комуникационом средству, располагање основном језичком писменошћу и схватање повезаности између језикâ и културних идентитета. Она 

омогућава ученику да се користи једноставним језичким средствима у циљу обављања елементарне писмене и усмене комуникације, 

остваривања интеракције и преношења информативних и других садржаја из полазног језика ка циљном и обрнуто, у приватном, јавном и 

образовном контексту.  

Основни ниво 

Ученик разуме главне информације у најједноставнијим писаним и усменим исказима. У усменом и писаном општењу користи 

најједноставнија језичка средства. Познаје основне граматичке и лексичке елементе. Разуме основне појаве и процесе циљне културе.  

Средњи ниво 

 Ученик разуме препознатљиве и предвидиве информације у фреквентнијим и једноставнијим врстама писаних текстова и формама 

усменог општења, а које се односе на њему блиске ситуације и појаве. Користи типске фразе, готове изразе, конструкције и просте реченице 

за формулисање конкретних исказа. Познаје одређени број правилних граматичких елемената и структура и основну лексику из домена 

сопствене свакодневице и непосредног интересовања. Поседује свест о суштинским сличностима и разликама између своје и циљне културе.  

Напредни ниво 

 Ученик разуме већи број речи и израза у усменој и писаној комуникацији. Поседује елементарни репертоар језичких средстава за 

савладавање типичних и уобичајених комуникативних ситуација. Ученик познаје већину једноставнијих и одређени број сложенијих 

граматичких правила и фреквентне лексике. Ученик прихвата постојање разлика између сопствене и циљне културе и прилагођава своје 

понашање основним општеприхваћеним друштвеним конвенцијама 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Функционално-прагматичка компетенција 

 Функционално-прагматичка компетенција представља комуникативну компетенцију у ужем смислу и обухвата умеће рецепције 

(разумевања говора и разумевања писаног текста), умеће продукције (писано и усмено изражавање), умеће интеракције и умеће језичког 

посредовања (медијације).  
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Основни ниво 

Ученик разуме најфреквентније речи и изразе, као и најједноставније писане текстуалне форме. Уме да обави основне 

комуникативне активности (поздрављање, представљање, добродошлица, опраштање, захваљивање, пружање информација о себи).  

 

Средњи ниво 

Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке везане усмене исказе и записе. Сналази се у кратким и увежбаним 

комуникационим секвенцама и улогама, уз употребу научених и уобичајених фраза и формула. 

Напредни ниво 

Ученик разуме фреквентне и уобичајене писане и усмене исказе, као и кратке, једноставне текстове и усмене прилоге везане за 

познате теме, појаве и догађаје. Обавља основне језичке функције у писаном и усменом општењу.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Лингвистичка компетенција 

Лингвистичка компетенција се односи на познавање и разумевање принципа функционисања и употребе језика и обухвата 

фонолошко-фонетска, правописна, лексичка, семантичка, граматичка (морфосинтаксичка) знања.  

Основни ниво 

Ученик познаје изговор фреквентних, понављаних и меморисаних гласова, као и неких најчешћих гласовних група. Повезује 

гласове и начин(е) њиховог записивања у увежбаним речима. Познаје ограничени број регуларних морфолошких облика и синтаксичких 

структура у оквиру наученог контигента језичких средстава. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за савладавање основних 

комуникативних активности.  

Средњи ниво 

Ученик познаје исправан изговор већине гласова и гласовних група, уз ограничења акценатско-интонацијске природе. Ученик 

исправно записује гласове и гласовне комбинације и познаје одређен број основних правописних правила. Ученик познаје једноставне 

граматичке елементе и конструкције. Ученик познаје ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција.  

Напредни ниво 

Ученик углавном правилно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим и неувежбаним комбинацијама гласова, уз 

поштовање акценатско-интонацијских правила. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу и познаје фреквентна 

правописна правила. Познаје одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине 

творбе именица, глагола, придева. Ученик познаје фреквентне лексичке елементе који се односе на блиске теме.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Интеркултурна компетенција 

Основни ниво 

Ученик познаје основне појаве и процесе који одликују свакодневни живот циљне културе, познаје основне просторне и временске 

оквире развоја циљне културе, као и најзначајније личности и дела из историје и савременог доба. Ученик показује интересовање за одређене 

појаве и личности циљне културе.  

Средњи ниво 

Ученик поседује основна знања о разликама у свакодневном животу и разуме да су разлике последица сложености културе. Ученик 

познаје и разуме основне природне и друштвене специфичности циљне културе. Ученик поседује свест о основним сличностима и разликама 

између своје и циљне културе и препознаје/избегава најкритичније табуе и неспоразуме у комуникацији. Негује позитиван и отворен став 

према разликама које препознаје између своје и циљне културе.  

Напредни ниво 

Ученик поседује општа знања о свакодневном животу, друштву и култури латинског језика. Разуме утицај природних и 

друштвених појава на процесе у властитој и циљној култури; разуме положај земаља циљне културе у свету и њихову везу са властитом 

културом. Прихвата разлике које постоје између властите и циљне културе и уме да прилагоди понашање основним конвенцијама. Негује 

став отворености и радозналости према циљној култури и поседује основне вештине за критичко истраживање и разумевање појава циљне и 

властите културе. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 читаправилно уочавајући специфичности 

изговора и  правописа; 

 одређује самостално врсте речи 

разликујући номиналне и вербалне 

 

Теме из културне историје 

 

 domus  и insula – како су Римљани 

становали; 

 

Латински језик и његова распрострањеност.  

Абецеда. Изговор. Нагласак. Квантитет  

слога. 

Разред  Први 

Годишњи фонд часова 74  часа 
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категорије; 

 анализира морфолошки и синтаксички 
реченицу;  

 препознаје основне истоветности, 

сличности и разлике упоређујући 

граматику матерњег и латинског, односно 
страног и латинског језика; 

 користи  самостално двојезичне речнике; 

 преводи уз помоћ наставника или речника 

једноставне реченице са латинског на 
матерњи језик и обратно; 

 разуме и преводи уз помоћ наставника или 

речника  прилагођен текст са латинског на 

матерњи језик; 

 саставља кратке реченице на латинском 

језику, попуњавајући текст или повезује 
делове текста; 

 исказује свој утисак о тексту, позивајући 

се на сам текст,  и интерпретира га својим 

речима (на матерњем језику), 

реферирајући на ситуације из окружења, 
као и на друга искуства и знања;  

 усваја одређени фонд речи и израза 

релевантан за будуће образовање и боље 

разумевање терминологије у свим 
доменима живота;  

 препознаје и разуме на основу латинских 

речи и израза значење речи у матерњем и 
другим језицима; 

 препознаје повезаност прошлости и 

садашњости уочавајући сличности и 
разлике у културама; 

 препознаје тековине и значај античке 
цивилизације; 

 цитира и употребљава једноставне изреке 

у конкретним ситуацијама; 

 проширује свој речник и оплемењује и 

негује културу говора и изражавања; 

 интегрише пређено и ново градиво; 

 развија систематичност, самосталност и 
одговорност у раду; 

 уочава неопходност континуираног учења. 

 одевање; 

 римски форум; 

 римске државне институције и римска 

имена; 

 позориште и игре; 

 римска религија и култови; 

 писање и издаваштво; 

 терме и купатила; 

 школе и образовање; 

 culina Romana – култура исхране, 

Апиције; 

 римска војска; 

 Рим и Атина, Илијада и Одисеја, 

хеленистичка култура и Родос; 

 брак и породица; 

 седам светских чуда; 

 римске провинције. 

 

Теме у вези са ортоепијом, ортографијом 

и граматиком 

 

 писмо, изговор и нагласак; 

 врсте речи (променљиве и 

непроменљиве); 

 деклинације; 

 компарације; 

 помоћни глагол; 

 конјугације (начини, времена и стања); 

 прилози и предлози; 

 синтакса појединих падежа. 

Врсте речи и њихова промена. 

Категорије номиналне и вербалне промене.  

Именске речи 

I или а деклинација именица и придева.  

II или о деклинација именица и придева.  

III деклинација именица консонантских и 

вокалских основа (и придева).  

IV или u деклинација.  

V или е деклинација.  

Најважнији изузеци у деклинацији.  

Компарација придева. Суплетивна и описна 

компарација.  

Заменице: личне, присвојне, повратне, 

показне, односне, упитне.  

Бројеви: основни и редни.  

Глаголи 

Индикатив временâ презентске основе 

актива и пасива глагола свих конјугација (и 

глагол esse).  

Индикатив временâ перфекатске основе.  

Индикатив сложених времена.  

Императив презента (иглагол esse).  

 

 

 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: латински језик, изговор, вокабулар, номиналне категорије, вербалне категорије, римска књижевност и култура. 

  

 

 

 

 

Редни број 

нас. теме 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

          Активности ученика 
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I Уводни део -фронтални рад - слушање и реаговање на упутства наставника 

II Matronae cenam 

exspectant 

-рад у групама - читање текста 

III Ad tabernas -индивидуални рад - граматичка анализа реченице 

IV In foro -текстуална метода - питања-одговори 

V Pueri Ciceroni occurrunt -усмено излагање - писање или допуњавање реченица 

VI In Arcano -разговор - превођење реченица са латинског на српски и обратно 

VII In theatro -демонстрација - учење напамет латинских изрека и мањих песама 

VIII Marcus multa quaerebat -комбинована метода  - упознавање са римском цивилизацијом, културом и 

свакодневним животом 

IX Ciceronis epistula -фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

--комбинована метода 

 

 

-повезивање садржаја текстова са стеченим знањима о 

римској цивилизацији, култури и свакодневном 

X Lucius patrem fugit фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

--комбинована метода 

 

животу 

 

 

XI Ludus фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

--комбинована метода 

 

-читање текста 

-превођење реченица са латинског на српски и обратно 

XII In macello фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

--комбинована метода 

 

-превођење реченица са латинског на српски и обратно 

-читање текста 

XIII Quintus de bello Gallico 

narrat 

 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

--комбинована метода 

 

превођење реченица са латинског на српски и обратно 

-читање текста 

XIV Cicerones in Graeciam 

navigant 

 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

-комбинована метода 

 

превођење реченица са латинског на српски и обратно 

-читање текста 

- упознавање са римском цивилизацијом, културом и 

свакодневним животом 
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XV In Corcyra фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

-комбинована метода 

 

превођење реченица са латинског на српски и обратно 

-читање текста 

- упознавање са римском цивилизацијом, културом и 

свакодневним животом 

XVI In arce Athenārum фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

--комбинована метода 

 

превођење реченица са латинског на српски и обратно 

-читање текста 

- упознавање са римском цивилизацијом, културом и 

свакодневним животом 

XVII Passivum фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

-комбинована метода 

 

 - превођење реченица из актива у пасив и обратно уз 

осврт на пасивно стање у матењем језику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

Наставни план  

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Увод 3 2 5 

Праисторија 3 4 7 

 

Стари исток 

5 3 8 

Стара Грчка 15 10 25 

Стари Рим 17 12 29 

УКУПНО 43 31 74 

 

 

Циљеви наставе историје су: 

1. Разумевање теоријских основа историјске науке и примена основних елемената методологије историјских  истраживања 

2. разумевање континуитета, променљивости и развојности друштвених и културних појава карактеристичних за праисторију и 

раздобље старог века 

3. познавање политичких, економских, друштвених, правних и установа културе епохе старог века 

4. развијање способности учења, истраживања и критичког мишљења 

5. неговање свести о припадности европској цивилизацији 

 

 

Задаци: 
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1. разуме теоријске и методолошке специфичности историјске науке 

2. разуме и може да објасни специфичне друштвене и културне појаве и процесе старог века и њихову развојност 

3. разумети устројство и функцију политичких, правних, економских, друштвених и културних установа античког доба и може да их 

упореди са савременим 

4. знати да користи писане, графичке и ликовне изворе информација 

5. знати да разликује битне од небитних информација и да процењује њихову вредност 

6. разумети друштвене и културне вредности и норме античке епохе 

7. имати свест о континуитету и везама савремене европске цивилизације и античке цивилизације 

8. имати одговоран однос према античком културном наслеђу 

 

Наставни предмет-Историја  

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Учењем историје обогаћују се знања о прошлости, развијају аналитичке вештине неопходне за критичко сагледавање савременог 

света, његових историјских корена и aктуелних цивилизацијских токова. Настава и учење историје припрема ученика за одговорно учешће у 

демократском друштву брзих друштвених, технолошких и економских промена, оспособљавага да кроз удруживање и сарадњу допринесе да 

се адекватно одговори на савремене изазове на локалном, регионалном, европском и глобалном нивоу. Ученику се кроз наставу историје 

омогућава развој групних идентитета (национални, државни, регионални, европски), чиме се обогаћује и лични идентитет. Посебан акценат 

је стављен на разумевање историјских и савремених промена, али и на изградњу демократских вредности које подразумевају поштовање 

људских права, развијање интеркултуралног дијалога и сарадњу, односа према разноврсној културно-историјској баштини, толерантног 

односа према другачијим ставовима и погледима на свет. Ученик кроз наставу историје треба да искаже и проактиван однос у разумевању 

постојећих унутрашњих и регионалних конфликата са историјском димензијом и допринесу њиховом превазилажењу.    

Основни ниво 

Ученик користи основна историјска знања (правилно употребљава историјске појмове, хронологију, оријентише се у историјском 

простору, познаје најважнију историјску фактографију) у разумевању појава и процеса из прошлости који су обликовали савремено 

друштво,као и одређене националне, регионалне, па и европски идентитет. Развијају се вештине неопходне за успостављање критичког 

односа према различитим историјским и друштвеним појавама. Ученик изграђује свест о сопственој одговорности у савременом друштву, 

развија ставове неопходне за живот у савременом демократском окружењу и учешћу у различитим друштвеним процесима(поштовање 

људских права, неговање културе сећања, толеранција и уважавање другачијег културног идентитета и наслеђа, и решавање неспоразума 

кроз изградњу консензуса). 

Средњи ниво 

Ученик развија посебна историјска знања и нарочито аналитичке вештине компарације различитих извора информација, 

процењујући њихову релевантност, објективност и комплексност. Веома важну димензију наставе историје представља разумевање 

функционисања савременог света, његових историјских корена и оних појава које својим дугим трајањем обликују садашњицу. 

Напредни ниво 

Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексније историјске, као и савремене догађаје, појаве и процесе са 

историјском димензијом, уз употребу различитих историјских извора. Ученик је у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде на 

савремено друштво, људска права и политичко окружење, да аргументовано води дебату уз међусобно уважавање, неговање толеранције и 

унапређивање интеркултуралног дијалога, као и да писмено и графички приказује резултате свог истраживања уз коришћење одговарајућих 

компјутерских програма. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Разумевање историје и критички однос према прошлости и садашњости 

Основни ниво 

Именује најважније историјске догађаје, појаве, процесе и личности ученицк ствара основ за боље разумевање прошлости 

сопственог народа, државе, региона, Европе и човечанства. Познаје и користи хронологију неопходну за сналажење у свакодневним 

животним ситуацијама. Оријентише се у историјском и савременом простору. Разуме историјске феномене који су утицали на стварање 

цивилизација, друштва, држава и нација. Препознаје друштвене, економске, културолошке промене које су обликовале савремени свет. Има 

критички однос према тумачењу и реконструкцији прошлости и тумачењу савремених догађаја примењујући мултиперспективни приступ. 

Квалитетно бира разноврсне информације из различитих извора, критички их анализира, пореди и синтетише да би свеобухватније сагледали 

прошлост и садашњост. 

Средњи ниво 

Анализира специфичности одређених историјских појмова и користи их у одговарајућем контексту. Разуме различите државне, 

политичке и друштвене промене у историји, чиме се боље оријентише кроз историјско време, историјски и савремени геополитички простор. 

Процењује релевантност и квалитет различитих извора информација преко којих се формира слика о појединим историјским или савременим 

феноменима. Повезује поједине процесе, појаве и  догађаје из националне, регионалне и опште историје. Развија и надграђује своје различите 

идентитете. 

Напредни ниво 

Анализира и критички просуђује поједине историјске догађаје, појаве и процесе из националне, регионалне и опште историје, као и 

историјске и савремене изворе информација. Унапређује функционалне вештине употребом различитих рачунарских програма неопходних 

за презентовање резултата елементарних историјских истраживања заснованих на коришћењу одабраних извора и историографске 
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литературе. Продубљују разумевање прошлости анализирањем савремених, пре свега друштвених и културолошких појава и процеса у 

историјском контексту. 

 

СПЕЦИФИЧНАПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Разумевање историје и савремених идентитета као основа за активно 

учествовање у друштву 

Основни ниво 

Уочава различите културолошке, друштвене, политичке, религијске погледе на прошлост чиме гради и употпуњује сопствени 

идентитет. Развија вредносни систем демократског друштва утемељен на хуманистичким постулатима, поштовању другачијег становишта. 

Примењује основне елементе интеркултуралног дијалога ослањајући се на прошлост, идентитет и културу свог, али  и других народа у 

Србији, региону, Европи и свету. Негује толерантан вид комуникације, поштовање људских права, разноврсних културних традиција. 

Препознаје узроке и последице историјских и савремених конфликата и развија ставове који воде њиховом превазилажењу. Уочава 

разноврсне последице преломних друштвених, политичких, економских и догађаја из културе и света науке, појава и процеса из прошлости, 

чиме се омогућава боље сагледавање савременог контекста у коме живе и стварање предуслова креативан однос према непосредном 

друштвеном окружењу. 

Средњи ниво 

Aнализира предрасуде, стереотипе, различите видове пропаганде и њихове последице у историјским и савременим изворима 

информација. Вреднује објективност извора информација и гради одговоран однос према осетљивим појавама из прошлости и садашњости. 

Дефинише историјске појаве дугог трајања; уочава сличности и разлике у односу на савремени контекст, што доприноси разумевању 

историјску основу савремених појава. Препознаје регионалне везе на пољу заједничке политичке, друштвене, економске и културне 

прошлости. Гради толерантан однос према припадницима других нација или вероисповести у регионалном и унутардржавном контексту, 

неопходан у превенцији потенцијалних конфликата. Развија и надграђује своје различите идентитете и разуме различитост идентитета 

других људи. 

Напредни ниво 

Унапређује толерантни однос у комуникацији вођењем аргументоване дебате о важним темама из историје и савременог живота 

засноване на међусобном уважавању ставова, различитих националних, идејних, конфесионалних или културолошких позиција, чиме се 

гради конструктиван однос за квалитетан живот у мултикултуралном друштву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 у усменом и писаном излагању користи 
основне научне и историјске појмове; 

 користи хронолошке одреднице на 

одговарајући начин, у складу са 
периодизацијом прошлости; 

 идентификује порекло и процени сазнајну 

вредност различитих извора на основу 

њихових спољних и садржинских 

ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

Хронолошки и научни оквири историје –историјски 

појмови и појмови историјске науке. 

Порекло, сазнајна вредност историјских извора и 

њихова примена у истраживању – примери. 

Анализа извора – примери (од праисторијских 

остатака и налазишта до савремених извора 

информација). 

Реконструкција и интерпретација прошлости. 

Употреба историје и манипулација прошлошћу. 

Разред Први 
Годишњи фонд часова 74 часа 
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обележја; 

 објасни основе историјског научног 

метода у реконструкцији прошлости и 

уочава постојање различитих 
интерпретација; 

 анализира узрочно-последичне везе и 

идентификује их на конкретним 

примерима; 

 анализира историјске податке и 

идентификује особености, континуитет и 

промене у различитим појавама дугог 

трајања; 

 уочи и изрази став у односу на предрасуде, 

стереотипе, пропаганду и друге врсте 

манипулација прошлошћу на конкретним 

примерима; 

 учествује у организовању и спровођењу 

заједничких школских активности и 

активности које подстичу друштвену 

одговорност; 

 користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе; 

 поредећи историјске и географске карте 

датог простора, уочава утицај рељефа и 

климатских чинилаца на настанак 

цивилизација и кретање становништва; 

 наведе и лоцира најважније праисторијске 
и античке локалитете у Европи и Србији; 

 издвоји и међусобно пореди најважније 

одлике државних уређења у 
цивилизацијама старог века; 

 уочава специфичности и пореди 

друштвени положај и начин живота 

припадника различитих слојева у старом 
веку; 

 идентификује основне елементе и одлике 

привреде у цивилизацијама старог века; 

 пореди и илуструје примерима одлике 

свакодневног  живота међу различитим 
цивилизацијама старог века; 

 уочава присуство и препознаје важност 

тековина цивилизација старог века у 
савременом свету. 

 

ДРЖАВА И ПОЛИТИЧКИ 

ОКВИРИ ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

СТАРОГ ВЕКА 

Географски простор цивилизација старог века – 

Медитеран, Средњи и Далеки исток. 

Основна обележја државног уређења цивилизација 

старог века – Eгипат, Месопотамија,Левант, Кина, 

минојски Крит, Микена, Хомерско доба, грчки 

полиси, антички Рим и Источно римско царство до 

средине VI века. 

Рат и мир у старом веку (пример мировног 

споразума после битке код Кадеша; Грчко-персијски 

ратови – сукоб цивилизација; 

Пелопонески рат – борба за превласт и криза 

полиса; освајања Александра Великог – прожимање 

цивилизација; римско освајање Италије – рађање 

светске силе; пунски ратови и борба за превласт у 

Средоземљу; грађански ратови – криза и пропаст 

републике;римска спољна политика у доба царства – 

освајања и одбрана граница; последице Велике 

сеобе народа – V и VI век; Јустинијанова обнова) . 

ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ 

ОДНОСИ У СТАРОМ ВЕКУ 

Друштвени односи – Стари исток, античка Грчка и 

антички Рим. 

Привредни односи у старом веку. 

КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У СТАРОМ ВЕКУ 

Основне одлике религија у старом веку. 

Писменост и књижевност у старом веку. 

Научна достигнућа старог века – историографија; 

филозофија; право; природне науке. 

Свакодневни живот –обичаји, занимања, култура 

исхране и становања. 

ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА – 

МИГРАЦИЈЕ 

Врсте, узроци и последице миграција. 

Миграције у праисторији. 

Миграције и колонизације у старом веку. 

Велика сеоба народа. 

Миграције народа на Балканском полуострву. 

Савремене миграције. 

ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ 

ТЕКОВИНЕ ЕПОХЕ СТАРОГ 

ВЕКА 

Историјско наслеђе – повезивање прошлости и 

садашњости (институције,право, наука и уметност, 

демократија, спорт). 

Кључни појмови садржаја: антика, демократија, институције, интерпретација, историјско наслеђе, историографија, колонизација, 

миграције, монархија, република. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
СТАНДАРДИ 
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стању да: 

 у усменом и писаном излагању користи 

основне научне и историјске појмове; 

 објасни основе историјског научног 

метода у реконструкцији прошлости и 

уочава постојање различитих 
интерпретација; 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и појмова историјске науке. 

2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених историјских појмова. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне сличности и разлике у тумачењима исте 

историјске појаве на основу различитих историјских извора. 

2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира историјски наратив и саопштава резултате 

самосталног елементарног истраживања. 

2.ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног истраживања уз употребу 

текстуалне word датотеке (фајла). 

 идентификује порекло и процени 

сазнајну вредност различитих извора на 

основу њихових спољних и садржинских 
обележја; 

 анализира историјске податке и 

идентификује особености, континуитет и 

промене у различитим појавама дугог 

трајања; 

 анализира узрочно-последичне везе и 

идентификује их на конкретним 
примерима; 

 користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних 
историјских извора и литературе; 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и разврстава различите изворе информација о 

прошлости и садашњости у функцији истраживања. 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу 

поређења више историјских извора. 

2.ИС.1.3.1.Препознаје историјску димензију савремених друштвених појава и 

процеса. 

2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, елементе и последице историјских конфликата и криза 

са циљем развијања толеранције, културе дијалога и сензибилитета за спречавање 

потенцијалних конфликата. 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност и квалитет различитих извора информација о 

прошлости и садашњости и примењује их у истраживању и презентацији. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне сличности и разлике у тумачењима исте 

историјске појаве на основу различитих историјских извора. 

2.ИС.3.2.3. Усмено објашњава резултате самосталног елементарног истраживања и 

аргументовано брани изнете ставове и закључке. 

2.ИС.3.2.4. Писано и графички презентује резултате елементарног истраживања уз 

употребу нових технологија. 

 користи хронолошке одреднице на 

одговарајући начин, у складу са 
периодизацијом прошлости; 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке термине у одговарајућем историјском и савременом 

контексту. 

 

 поредећи историјске и географске карте 

датог простора, уочава утицај рељефа и 

климатских чинилаца на настанак 
цивилизација и кретање становништва; 

 наведе и лоцира најважније 

праисторијске и античке локалитете у 
Европи и Србији; 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски простор на историјској карти. 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске појаве на историјској карти и препознаје историјски 

простор на географској карти. 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира променљивост историјског простора у различитим 

периодима, уз употребу историјске, географске и савремене политичке карте. 

 

 уочи и изрази став у односу на 

предрасуде, стереотипе, пропаганду и 

друге врсте манипулација прошлошћу на 

конкретним примерима; 

2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове 

пристрасности у тумачењу историјских појава у историјским и савременим изворима 

информација. 

2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове 

пристрасности у тумачењу историјских појава у историјским и савременим изворима 

информација и уочава њихове последице. 

 издвоји и међусобно пореди најважније 

одлике државних уређења у 

цивилизацијама старог века; 

 уочава специфичности и пореди 

друштвени положај и начин живота 

припадника различитих слојева у старом 

веку; 

 идентификује основне елементе и одлике 
привреде у цивилизацијама старог века; 

 пореди и илуструје примерима одлике 

свакодневног  живота међу различитим 
цивилизацијама старог века; 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније личности и наводи основне процесе, појаве и 

догађаје из опште и националне историје. 

2.ИС.1.3.1.Препознаје историјску димензију савремених друштвених појава и 

процеса. 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу историјских личности у обликовању савремене 

државе и друштва. 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује улогу личности, процесе, појаве, догађаје из 

националне и опште историје. 

2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве различитог историјског трајања и уочава 

сличности и прави разлику у односу на њихов савремени и историјски контекст. 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, догађаје и личности из опште 

и националне историје. 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе у историјском контексту и на 

основу добијених резултата изводи закључке. 

 уочава присуство и препознаје важност 

тековина цивилизација старог века у 
савременом свету; 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује одговоран однос према културно-историјском 

наслеђу сопственог и других народа. 
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 учествује у организовању и спровођењу 

заједничких школских активности и 

активности које подстичу друштвену 
одговорност. 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао обележавања и неговања сећања на важне личности, 

догађаје и појаве из прошлости народа, држава, институција. 

 

 

 

 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

1. 5              Увод 

 -вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

-слуша 

-поставља питања 

-одговара 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

7          Праисторија 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

-слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

Зна рађање 

цивилизације 

- неолитску 

револуцију 

3. 8       Стари исток 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

-зна народе и државе 

Месопотамије 

-Египат 

-персијанце, 

Феничане, Хебрејце,.. 

4. 25        Стара Грчка 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

-зна Спарту 

-Атину 

-Хелинистичку 

културу,... 

5. 29 Стари Рим 

 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

-Зна све о Италији и 

Риму 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

НАСТАВНИ ПЛАН   

 

Наставни  садржај Број 

часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Годишњи 

фонд 

часова 

Упознавање ученика са наставним планом 1  1 
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 и програмом рада 

Увод у физучку географију 1 1 2 

Опште физичко географске-одлике Земље 2 1 3 

Унутрашња грађа Земље и развој Земљине коре 4 2 6 

Рељеф Земљине површине 

Литосфера 

10 7 17 

Атмосфера 9 6 15 

Хидросфера 10 8 18 

Биосфера 3 3 6 

Физичко-географске законитости у 

географском омотачу 

3 3 6 

УКУПНО 43 31 74 

 

Циљ: 

Циљ наставе географије у гимназији је да ученик стекне нова и продубљена знања,умења и навике из физичке,друштвене и националне геогр

афије Србије(појмови,законитости развоја и територијалног распореда географских објеката,појаваи процеса) неопходних за научно тумачењ

е савремене светске стварности и развој патриотизма. 

 

Задаци наставе географије су да ученик:                                                              

  

-упозна предмет и методе проучавања природно-

географских и друштвеногеографских објеката,појава и њихово деловање на својства географске средине; 

-уочава и схвата корелативне односе између географије и других природних и друштвених наука; 

-стекне глобалне представе о фиѕичко географским карактеристикама земље; 

-схвати и разуме закономерни развој географске средине као резултат деловања природних појава,процеса и човека; 

-упознају актуелну и комплексну географску стварност савременог света; 

-стиче нова знања о својој отађбини,њеном положају,месту и улози у савременом  свету; 

-стиче нова знања о природи.становништву,насељености и привреди Србије; 

-васпитава се на стеченим географским знањима у духу припадности недељивом глобалном свету; 

-развија осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и 

култури и активно доприноси очзвању и неговању националног и културног 

идентитета; 

-развија међзсобно уважавање,сарадњу и солидарност између припадника 

различитих социалних,етничких и културних група и да доприноси друштвеној кохезији; 

-подржава процесе међународне интеграције; 

-користи различите изворе информација и уочава њихову важност у географским 

сазнањима; 

-се оспособљава да на терену осматра,мери,анализира,интервјуише,скицира 

и прикупља податке; 

-развија способност исказувања географског знања речима,сликом,квантитативно, 

табеларно,графички и шематски; 

-се обучи техникама тимског и групног рада и групног одлучивања; 

-се оспособи за континуирано образовање и самообразовање. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

Учењем наставног предмета географија ученик је оспособљен да користи практичне вештине (оријентација у простору, практично 

коришћење и познавање географске карте, географских модела, савремених технологија – ГПС и ГИС и инструменте (компас, термометар, 

кишомер, ветроказ, барометар) ради лакшег сналажења у простору и времену. Ученик је оспособљен да примењује географска знања о 

елементима географске средине (рељеф, клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 

њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и унапређивања личних и друштвених 

потреба, националних и европских вредности.  

 

 

 

 

 

Основни ниво  

Примењује и тумачи различите изворе са географским информацијама (географска карта, географски модели, ГПС, часописи, 

научнопопуларна литература, статистички подаци, интернет) ради планирања и организовања различитих активности. Користи основна 

знања о географским чињеницама да би разумео, заштитио и рационално користио природне и друштвене ресурсе у локалној средини,  

Републици Србији и земљама у окружењу.  

 

Средњи ниво  
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Картографски приказује географске објекте, појаве и процесе; разуме могућности примене савремених технологија ради планирања 

и решавања различитих личних и друштвених потреба. Самостално објашњава природне и друштвене услове и ресурсе и разуме њихов 

утицај на наравномеран друштвеноекономски развој Републике Србије и региона и активно учествује у валоризацији географске средине. 

Разуме савремене проблеме у локалној средини и својој држави, предлаже начине и учествује у акцијама за њихово решавање.  

 

Напредни ниво  

Користи аналогне и дигиталне географске карте, географске и статистичке истраживачке методе; упоређује и критички разматра 

одговарајуће научне податке да би објаснио географске чињенице и њихов допринос за решавање друштвених потреба и проблема. Критички 

анализира и објашњава географске везе и односе између соларног система, геолошког развоја Земље, природних услова и ресурса и поштује 

принципе одрживог развоја. Анализира и аргументовано објашњава друштвеноекономске карактеристике регионалног развоја Републике 

Србије и регионалних целина у свету; предвиђа и учествује у регионалном развоју, заштити и унапређивању локалне средине. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Примена географских вештина за организовање активности у простору и 

времену  

 

Основни ниво  

Примењује и тумачи географске елементе који су приказани на картама различитог размера и садржаја, користи ГПС (систем за 

глобално позиционирање) и остале усмене и писане изворе са географским информацијама за сакупљање података на терену које повезује и 

користи за планирање и организовање својих активности у непосредном окружењу.  

Средњи ниво  

Представља географске елементе картографским изражајним средствима и разуме могућности примене савремених технологија 

(ГИС) за архивирање и приказивање картографских података ради планирања и обављања различитих активности које су значајне за развој 

друштва.  

Напредни ниво  

Анализира географске елементе приказане на аналогним и дигиталним картама; процењује квалитет и тачност; разуме потребу 

ажурирања података ради њиховог коришћења за научна, привредна, демографска и друга планирања.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Коришћење географских знања за активно и одговорно учешће у животу 

заједнице  

 

Основни ниво  

Користи знања о основним природним и друштвеним ресурсима у локалној средини и Републици Србији, разуме њихове вредности 

и рационално их користи у свакодневном животу.  

Средњи ниво  

Изучава и процењује природне и друштвене услове и ресурсе, њихов утицај на неравномеран друштвеноекономски развој 

Републике Србије и региона и у својој средини предлаже начине за њихово ублажавање.  

Напредни ниво  

Анализира, дискутује и тумачи регионални развој Републике Србије и регионалних целина у свету; поштује принципе одрживог 

развоја и учествује у унапређивању националних и европских вредности. 

 

 

Разред Први 
Годишњи фонд часова 74 часа 
 

ИСХОДИ 
По завршетку првог разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 осмисли пројекат истраживања на 

задату тему, реализује истраживање у 

локалној средини, прикаже и 

дискутује о резултатима; 

 користи дигиталне картографске 

изворе информација и алате 
Географских информационих система; 

 помоћу модела демонстрира облик и 

кретање Земље и анализира њихове 
последице; 

 разликује еволутивне фазе сфера на 

Земљи и њихова главна обележја; 

 изводи закључке о утицају 

унутрашњих сила на настанак 

ФИЗИЧКА 

ГЕОГРАФИЈА 

Место и задаци физичке географије у ситему наука. 

Дигитална картографија и Географски информациони 

системи(ГИС) – помоћ у упознавању простора. 

ОБЛИК, ДИМЕНЗИЈЕ 

И КРЕТАЊЕ ЗЕМЉЕ 

Димензије и облик Земље. 

Земљино кретање и њене последице. 

ЕВОЛУЦИЈА 

ГЕОГРАФСКОГ 

ОМОТАЧА 

Еволуција географског омотача. 

ГРАЂА ЗЕМЉЕ 

Унутрашња грађа Земље. 

Унутрашње силе и њихов утицај на процесе и појаве на Земљи. 

Минерали и стене; минерални ресурси, употреба стена у 

свакодневном животу. 

Литосферне плоче, кретање, утицај на формирање рељефа. 

Вулканизам и земљотреси. 

РЕЉЕФ ЗЕМЉИНЕ Основни макро облици рељефа Земље, континенти и океански 
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минерала и стена и формирање 

рељефа користећи примере у Србији и 
у свету; 

 разврстава облике рељефа према типу 

настанка у зависности од  деловања 

ендогених и егзогених процеса на 

примерима у локалној средини и у 
свету; 

 предвиђа које последице по човека 

могу да настану деловањем геохазарда 
и наводи мере превенције и заштите; 

 оцењује улогу човека као фактора и 

модификатора у процесу формирања 
рељефа; 

 анализира процесе у ваздушном 

омотачу и њихов утицај на временске 

прилике на Земљи користећи 
географске карте и ИКТ-е; 

 критички процењује активности 

човека на промене у атмосфери; 

 анализира хидролошке појаве, објекте 

и процесе користећи се географским 
картама и ИКТ-ом; 

 доводи у везу и илуструје однос 

подземних и површинских вода и 

указује на значај Светског мора и 
копнених вода; 

 истражује узроке различитих 

водопривредних проблема у свету и 

код нас и изводи закључке о значају 

водних ресурса за свакодневни живот 

човека; 

 разликује главне типове земљишта, 

доводи у везу њихова својства са 

условима формирања и примерима у 

Србији и свету и илуструје њихову 
економску вредност; 

 примерима и помоћу географске карте 

објашњава законитости хоризонталног 

и вертикалног распореда биома; 

 анализира утицај човека на земљиште, 

живи свет и биоразноликост на 

примерима из света и локалне средине 

користећи се географским картама и 
ИКТ-ом; 

 дефинише појам геонаслеђа и 

аргументује потребу за његовом 
заштитом. 

ПОВРШИНЕ басени. 

Копно, орогени покрети, вулкански облици рељефа. 

Обликовање рељефа, ерозија, акумулација и агенси. 

Падински процес. 

Флувијални процес. 

Крашки процес. 

Глацијални процес. 

Еолски процес. 

Марински процес. 

Антропогени рељеф. 

АТМОСФЕРА 

Вертикална структура и процеси који се одвијају у атмосфери. 

Узајамна повезаност климатских елемента и фактора. 

Циркулација атмосфере. 

Временска прогноза и синоптичке карте. 

Подела климе, соларна и физичка клима, одлике и разлике. 

Разноликост климатских типова на Земљи и услови живота. 

Клима градова. 

Климатске промене, настанак, последице и мере заштите. 

ХИДРОСФЕРА 

Структура хидросфере, кружење воде у природи, вода као значајан 

ресурс на Земљи. 

Светско море, хемијске и физичке особине и кретање морске воде. 

Типови издани, извора и термоминералних вода. 

Морфолошке и хидролошке особине речног слива и река, утицај 

природних и антропогених фактора на водни режим река. 

Појам и елементи језера, подела језера према положају и начину 

постанка. 

Појаве леда на Земљи (пермафрост, речни лед, морски лед, 

ледници), типови ледника и савремена глацијација. 

Водопривреда – коришћење вода, заштита вода и заштита од вода. 

БИОСФЕРА 

Распростирање биома (вертикални и хоризонтални), законитости 

распростирања и повезаност са климатским приликама. 

Земљиште – формирање, распростирање, значај, деградација и 

заштита. 

Очување биодивезитета –поучни примери из света. 

ГЕОНАСЛЕЂЕ 

Заштита природних објеката. 

Критеријуми за проглашавање објеката геонаслеђа. 

Кључни појмови садржаја: литосфера, атмосфера, хидросфера, биосфера, географски омотач, геонаслеђе. 

 

 

 

 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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 Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се 

више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава 

досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају 

из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз све четири године 

средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
СТАНДАРДИ 

 осмисли пројекат истраживања на 

задату тему, реализује истраживање 

у локалној средини, прикаже и 

дискутује о резултатима; 

2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја, користи 

компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у простору и 

планирања активности.  

2.ГЕ.1.1.2. Користи инструменте за очитавање вредности основних 

временских/климатских елемената ради планирања и организовања активности у 

свом окружењу. 

2.ГЕ.1.1.3. Правилно дефинише географске појмове и користи различите изворе 

(статистичке податке, научнопопуларну литературу, географске часописе, 

информације из медија, интернет) за прикупљање и представљање географских 

података у локалној средини, Републици Србији и земљама у окружењу. 

2.ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и истраживачке резултате 

(географске карте, сателитске снимке, статистичке податке, научну литературу, 

географске часописе, информације из медија, интернет); изводи закључке и 

предлаже мере за решавање друштвених проблема. 

 користи дигиталне картографске 

изворе информација и алате 

Географских информационих 
система; 

2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја, користи 

компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у простору и 

планирања активности.  

2.ГЕ.1.1.2. Користи инструменте за очитавање вредности основних 

временских/климатских елемената ради планирања и организовања активности у 

свом окружењу 

2.ГЕ.1.1.3. Правилно дефинише географске појмове и користи различите изворе 

(статистичке податке, научнопопуларну литературу, географске часописе, 

информације из медија, интернет) за прикупљање и представљање географских 

података у локалној средини, Републици Србији и земљама у окружењу. 

2.ГЕ.2.1.1. Правилно користи картографска изражајна средства за скицирање 

географских карата различитог размера и садржаја.  

2.ГЕ.2.1.2. Разуме значај и могућности практичне примене географског 

информационог система (ГИС). 2.ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и 

истраживачке резултате (географске карте, сателитске снимке, статистичке 

податке, научну литературу, географске часописе, информације из медија, 

интернет); изводи закључке и предлаже мере за решавање друштвених проблема.  

2.ГЕ.3.1.2.Примењује географски информациони систем (ГИС) за креирање 

једноставних географских карата.  

2.ГЕ.3.1.3.Анализира значај чинилаца развоја у просторном планирању (људи, 

природа, друштвено богатство, инфраструктура, мрежа и систем насеља). 

2.ГЕ.3.1.4. Анализира аналогне и дигиталне тематске карте (природних појава, 

система и природне средине, друштвених појава и створених добара) и објашњава 

узроке који су утицали на актуелно стање, постојеће појаве и објекте. 

 помоћу модела демонстрира облик 

и кретање Земље и анализира 
њихове последице; 

2.ГЕ.1.2.2. Наводи појаве и процесе у Земљиним сферама и описује њихов утицај 

на формирање различитих природних услова и ресурса на Земљи. 

 

 разликује еволутивне фазе сфера на 

Земљи и њихова главна обележја; 

2.ГЕ.1.2.2. Наводи појаве и процесе у Земљиним сферама и описује њихов утицај 

на формирање различитих природних услова и ресурса на Земљи. 

2.ГЕ.3.2.2. Анализира геохронолошки развој планете Земље.  

 изводи закључке о утицају 

унутрашњих сила на настанак 

минерала и стена и формирање 

рељефа користећи примере у Србији 
и у свету; 

2.ГЕ.1.2.2. Наводи појаве и процесе у Земљиним сферама и описује њихов утицај 

на формирање различитих природних услова и ресурса на Земљи. 

2.ГЕ.3.2.3. Објашњава основна начела одрживог коришћења природних ресурса и 

њихов утицај на економски развој Републике Србије. 

 

 разврстава облике рељефа према 

типу настанка у зависности од  

деловања ендогених и егзогених 

процеса на примерима у локалној 

2.ГЕ.1.4.2. Описује природно географске и друштвено географске одлике локалне 

средине и Републике Србије 

2.ГЕ.2.2.2. Објашњава географске везе између природних услова, ресурса и 

људских делатности. 
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средини и у свету; 

 предвиђа које последице по човека 

могу да настану деловањем 

геохазарда и наводи мере 
превенције и заштите; 

2.ГЕ.2.4.4. Описује природна и културна добра локалне средине, Републике Србије 

и учествује у акцијама за њихову заштиту и унапређивање. 

2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу 

и познаје савремене мере и поступке који се користе за њихово решавање 

 оцењује улогу човека као фактора и 

модификатора у процесу 
формирања рељефа; 

2.ГЕ.3.2.3. Објашњава основна начела одрживог коришћења природних ресурса и 

њихов утицај на економски развој Републике Србије. 

2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу 

и познаје савремене мере и поступке који се користе за њихово решавање. 

 анализира процесе у ваздушном 

омотачу и њихов утицај на 

временске прилике на Земљи 

користећи географске карте и ИКТ-

е; 

2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја, користи 

компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у простору и 

планирања активности.  

2.ГЕ.1.1.2. Користи инструменте за очитавање вредности основних 

временских/климатских елемената ради планирања и организовања активности у 

свом окружењу. 

 

 критички процењује активности 

човека на промене у атмосфери; 

2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу 

и познаје савремене мере и поступке који се користе за њихово решавање. 

 анализира хидролошке појаве, 

објекте и процесе користећи се 

географским картама и ИКТ-ом; 

2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја, користи 

компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у простору и 

планирања активности.  

2.ГЕ.1.1.2. Користи инструменте за очитавање вредности основних 

временских/климатских елемената ради планирања и организовања активности у 

свом окружењу. 

 

 доводи у везу и илуструје однос 

подземних и површинских вода и 

указује на значај Светског мора и 

копнених вода; 

2.ГЕ.3.1.4. Анализира аналогне и дигиталне тематске карте (природних појава, 

система и природне средине, друштвених појава и створених добара) и објашњава 

узроке који су утицали на актуелно стање, постојеће појаве и објекте. 

2.ГЕ.2.3.2. Објашњава савремене проблеме човечанства (сукоби и насиље, 

незапосленост, глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести зависности) 

и наводи мере за њихово превазилажење. 

 истражује узроке различитих 

водопривредних проблема у свету и 

код нас и изводи закључке о значају 

водних ресурса за свакодневни 

живот човека; 

2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу 

и познаје савремене мере и поступке који се користе за њихово решавање. 

2.ГЕ.1.2.3. Описује географски размештај и опште карактеристике природних 

услова и ре-сурса у локалној средини, Републици Србији и региону и разуме њихов 

значај за економски развој. 

 разликује главне типове земљишта, 

доводи у везу њихова својства са 

условима формирања и примерима 

у Србији и свету и илуструје 
њихову економску вредност; 

2.ГЕ.2.2.4. Описује настанак, развој и последице еколошких проблема на локалном 

и националном нивоу и предлаже мере за њихово решавање. 

2.ГЕ.2.2.3. Објашњава географски размештај природних ресурса у Републици 

Србији, региону и Европи и објашњава њихов утицај на економски развој. 

 примерима и помоћу географске 

карте објашњава законитости 

хоризонталног и вертикалног 
распореда биома; 

2.ГЕ.1.2.2. Наводи појаве и процесе у Земљиним сферама и описује њихов утицај 

на формирање различитих природних услова и ресурса на Земљи. 

 анализира утицај човека на 

земљиште, живи свет и 

биоразноликост на примерима из 

света и локалне средине користећи 

се географским картама и ИКТ-ом; 

2.ГЕ.3.2.3. Објашњава основна начела одрживог коришћења природних ресурса и 

њихов утицај на економски развој Републике Србије. 

2.ГЕ.1.2.5. Наводи еколошке проблеме и њихове последице у локалној средини, 

Републици Србији и региону (прекомерна сеча, сушење и паљење шума, 

неадекватна испаша, ерозија тла, загађивање вода, ваздуха, земљишта, киселе 

кише, поплаве, суше) и учествује у активностима за њихово решавање. 

 дефинише појам геонаслеђа и 

аргументује потребу за његовом 
заштитом. 

2.ГЕ.3.4.4. Описује геодиверзитет, биодиверзитет и заштићена подручја у 

Републици Србији. 

2.ГЕ.3.4.1. Анализира утицај географских веза (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) на постанак и размештај природних и 

културних добара у Републици Србији.  
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Редни броj 

наставне  

теме 

Наставни  садржај Број часовa Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

1. 

Увод у физичку 

географију 

 

 

2 

Фронтални облик рада, 

дијалошко-

демонстративна метода 

Слушају, усвајају, 

закључују и  

постављају питања 

 

         2. 

Опште физичко- 

географске 

одлике Земље 

 

3 

Фронтални облик рада, 

илустративно-

демонстративна метода 

Посматрају, 

анализирају и 

усвајају 

 

3. 

Унутрашња грађа 

Земље и развој 

Земљине коре 

 

6 

Вербална(разговор, 

дискусија) 

фронтални облик рада 

Разговарају, 

анализирају 

4. 

 

4/1 

Рељеф Земљине 

површине 

Литосфера 

 

17 

Фронтални рад 

дијалошко-

демонстративна метода 

Слушају, 

рaсуђују, 

разговарају 

4/2 Атмосфера       15 Фронтални облик рада 

и индивидуални рад 

Слушају и 

разговарају 

 

4/3 

Хидросфера  

18 

Илустративно-

демонстративна, 

рад у групама 

фронтални рад 

Слушају, 

посматрају, 

разговарају, 

закључују 

 

4/4 

Биосфера  

6 

Фронтални рад 

дијалошкa метода 

Слушају, 

разговарају 

 

 

 

5. 

Физичко-

географске 

законитости у 

географском 

омотачу 

 

 

6 

Фронтални облик рада, 

индивидуални, 

читање текста 

 

Разговарају, 

читају, 

закључују 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

Наставни план  

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Број 

лабараторијских 

вежби 

Укупан број 

часова 

Основи цитологије 14 6 1 21 

Морфологија, систематика 

и филогенија виших 

биљака 

18 11 6 35 

 

Морфологија, систематика 

и филогенија нижих 

организама 

9 6 3 18 

Укупно 41 23 10 74 

 

 

Циљ: Циљ наставе биологије у гимназијама је да у склопу општих циљева наставе допринесе развоју комплетне личности ученика, како у 

образовном тако и у васпитном смислу. То подразумева усвајање наставних садржаја биологоје са научног аспекта уз истовремено развијанје 

психофизичких способности ученика на сазнајном и психомоторном плану. 

 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

 

-Развијање основа научне писмености 
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-разумевање појава, промена, процеса и односа у природи и међусобног утицаја 

- разумевање повезаности живе и неживе природе и међусобног утицаја 

-стицање знања о природним ресурсима и значају очувања еколошке равнотеже 

- разумевање еволутивног развоја живог  света уз помоћ материјалних доказа еволуције 

Развијање способности за изођење истраживања и решавање проблема 

-разумевање повезаности биологије и других наука 

- развијање самосталности и истрајности као и свести о сопственим знањима и способностима 

 

Наставни предмет –Биологија 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

Учећи биологију у општем средњем образовању, ученик ће овладати знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме 

структуру, филогенију и еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у природи, као и огромну човекову одговорност за очување 

животне средине и биолошке разноврсности на Земљи. Овако стечена знања из биологије и биолошких вештина примењиваће у 

свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и одабир животног стила и учествовање у друштвеним дебатама ради доношења 

важних одлука, као што су одрживи развој и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита и употреба биотехнологија. Бавећи 

се биологијом развијаће способност критичког мишљења, формираће научни поглед на свет, разумеће сличности и разлике између 

биолошког и других научних приступа и развиће трајно интересовање за биолошке феномене.  

Основни ниво  

Разуме основне принципе структуре и функције живих организама, њихове филогенетске међуодносе и еволутивни развој живота 

на Земљи на основу Дарвиновог учења; разуме и примерено користи биолошке термине који су у широј употреби; разуме и примерено  

користи стечена знања и вештине за практичну примену у свакодневном животу, као што су лична хигијена, исхрана и животне навике и 

заштита животне средине.  

Средњи ниво  

Разуме и адекватном терминологијом исказује чињенице о типичним механизмима и процесима у биолошким системима, везама 

између структуре и функције у њима, и разуме основне узрочно-последичне везе које у тим системима владају; стечена знања активно 

користи у личном животу у очувању здравља и животне средине; учествује у друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања животне 

средине и биолошке разноврсности; свестан је потребе одрживог развоја друштва и уме да процени које одлуке га омогућују, а које 

угрожавају. 

Напредни ниво 

Уме да анализира, интегрише и уопштава биолошке феномене и процесе, чак и на атипичним примерима; примењује стечена знања 

у решавању широког спектра животних ситуација; критички анализира информације и ризике одређених понашања, и јасно аргументује 

ставове и животне навике који служе позитивном развоју; разуме и користи језик биолошке струке, и може да прати усмену и писану 

биолошку комуникацију у медијима, иницира и учествује у друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања животне средине и одрживог 

развоја, природе и биолошке разноврсности, и на основу биолошких знања и критичког погледа на свет користи и разуме савремене 

биотехнологије (вакцине, матичне ћелије, генетски модификована храна, генетске основе наследних болести). 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Грађа, функција, филогенија и еволуција живог света 

 

Ова компетенција омогућава ученику да овлада знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме структуру, филогенију и 

еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у природи. 

Основни ниво 

Зна основе еволуционе биологије и основне чињенице о пореклу, јединству и биолошкој разноврсности живота на Земљи. 

Средњи ниво 

Примењује знања из еволуционе биологије у објашњењу филогенетских промена које су довеле до настанка постојеће биолошке 

разноврсности на Земљи. 

Напредни ниво 

Дискутује и аргументује предности еволуционе теорије у односу на друга мишљења о пореклу и развоју живота на Земљи. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Молекуларна биологија,физиологија и здравље 

 

Ова компетенција омогућава ученику да стечена знања примењује у свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и 

одабир животног стила, као и доношење информисане одлуке о примени савремених биотехнологија. 

Основни ниво 

Зна основе молекуларне биологије, а посебно организацију генетичког материјала и основна правила генетике и наслеђивања, као и 

генетичку основу наследних болести; зна основне механизме одржавања хомеостазе, нарочито у односу на променљивост спољашње 

средине, и основне последице нарушавања хомеостазе организама на примеру човека. 

Средњи ниво 

Разуме значај молекуларне биологије и генетике у процесу настанка наследних болести; зна грађу и физиологију човека у и активно 

примењује та знања у свакодневном животу за очување сопственог здравља. 
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Напредни ниво 

Уме да дискутује и аргументује физиолошке и неуроендокрине основе адаптивног понашања, а посебно са аспекта функционалне 

интеграције организама. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Екологија, заштита животне средине и биодиверзитета, одрживи развој 

 

Ова компетенција омогућава ученику да учествује у друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи 

развој и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита. 

Основни ниво 

Разуме основне принципе заштите животне средине и природе. 

Средњи ниво 

Зна основне механизме дејства загађујућих материја и мере за отклањање последица загађења животне средине, као и основне 

факторе угрожавања природе и биодиверзитета и мере за заштиту природе. 

Напредни ниво 

Разуме сложене функционалне и хијерархијске везе између живих бића и њихове неживе околине у еко-системима и биосфери, а 

посебно улогу и место човека у природи и његову одговорност за последице сопственог развоја. 

 

 

Разред 

Годишњи фонд часова 
Први 

74 часа 

 

ИСХОДИ 
По завршетку првог разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

 прикупи, прикаже и тумачи 
податке добијене истраживањем; 

 осмисли поступак истраживања на 

задато истраживачко питање, 

креира и прати истраживачки 
протокол; 

 изнесе и вреднује аргументе на 

основу доказа; 

 закључује о јединству живота и 

његовом заједничком пореклу на 

основу заједничких особина живих 
бића; 

 доведе  у везу основна својства 

живих бића са просторним и 

временским распоредом чинилаца 
њиховог окружења; 

 разврста биолошки важне 

макромолекуле према њиховој 

улози у остварењу животних 
функција; 

 примерима илуструје примену 

биолошки важних макромолекула у 
биотехнологији; 

 упоређује прокариотску и 

еукариотску ћелију на основу 

биохемијских, анатомских и 
морфолошких карактеристика; 

 доведе у везу утицај чинилаца из 

спољашње и унутрашње средине са 

динамиком ћелијских процеса; 

 тумачи шеме ћелијског циклуса и 

 

БИОЛОГИЈА КАО ПРИРОДНА 

НАУКА 

 

 

Биологија као наука.  

Појам научних теорија.  

Научна методологија.  

Утицај биологије на развој технологије. 

Утицај биологије на свакодневни живот. 

 

ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

Живи системи су високо организовани и хијерархијски 

устројени. 

Заједничке особине живих бића: ћелијска организација, 

метаболизам, хомеостаза, раст, развиће и размножавање 

(животни циклус), осетљивост и покретљивост (одговор на 

промену средине/стимулусе), биолошка еволуција. 

Нивои организационе сложености и организациони 

ступњеви живих организама (молекули –органеле–ћелије–

ткива–органи–организам). 

Хемијски састав живих бића; значај воде за одржавање 

основних животних фунција; значај појаве слободног 

кисеоника у Земљиној атмосфери; угљеник као главни 

састојак биолошких молекула. 

 

БИОЛОШКИ 

МАКРОМОЛЕКУЛИ 

Структура и функција биомолекула: угљени хидрати, 

липиди, протеини и нуклеинске киселине 

Примена биолошких макромолекула у биотехнологији. 

ЋЕЛИЈА – ГРАЂА И 

ФУНКЦИЈА 

Ћелија као основна јединица живота; грађа и улога 

ћелијских мембрана; прокариотска ћелија и еукариотска 

ћелија.  

Разлике и сличности између прокариотске и еукариотске 

ћелије; ендосимбиоза. 

Промет кроз ћелијску мембрану. 

Енергија као основа одржавања животних функција–

метаболизам: промет и претварање енергије, АТП, принцип 

регулације метаболизма (улога ензима). Хемоаутотрофија, 

фотоаутотрофија, хетеротрофија, ћелијско дисање. 
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ћелијских деоба еукариота у 
контексту раста и размножавања;   

 постави шест кључних догађаја у 

историји живота на временској 
скали; 

 тумачи филогенетске односе и 

разноврсност живог света на Земљи 

ослањајући се на модел „дрво 
живота“; 

 примени или изради једноставне 

кључеве за идентификацију живог 

света. 

 

 

ЋЕЛИЈСКЕ ДЕОБЕ 

Ћелијска деоба и ћелијски циклус. Репликација ДНК као 

предуслов деобе ћелија. 

Митоза. Појава вишећеличности и улога митозе у повећању 

броја ћелија (растењу) и обнављању ћелија вишећелијских 

организама.  

Мејотичке деобе: биолошки смисао и значај; формирање 

хаплоидних од диплоидних ћелија. Значај мејозе као извора 

(генетичке) варијабилности организама. 

ФИЛОГЕНИЈА И ПРИНЦИПИ 

КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

Шест кључних догађаја у историји живота. Геолошка скала 

времена и настанак живота. 

Промене у току геолошке скале времена – еволутивне 

промене. 

Концепт порекла живих бића од заједничког претка. 

Сличности организама на основу њихове сродности – 

филогенетски односи.  

Значај успостављања критеријума класификације и 

класификација организама. 

Главне систематске категорије (врста, род, фамилија, ред, 

класа, тип, царство, домен). 

Примена модела „дрво живота“.   

Кључни појмови садржаја: научни метод, принципи филогенетске класификације, ћелија, хомеостаза, биомакромолекули. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део), преко 

планираних исхода, активираће се више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну 

јединицу. Такво поступање осигурава досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и 

способности се непрестано сагледавају из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

Исходима се обезбеђује поступно остваривање свих стандарда кроз све четири године средњошколског образовања, али поједини 

стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 
СТАНДАРДИ 

– осмисли поступак истраживања на 

задату хипотезу, креира и прати 

истраживачки протокол;  

– прикупи, прикаже и тумачи податке 

добијене истраживањем; 

– изнесе и вреднује аргументе на 

основу доказа;  

 

2.БИ.1.6.2. Разуме шта су основни постулати истраживачких процедура; разуме 

појам контролисаног истраживањa; схвата како се у науци спроводи контрола и уме 

да, по упутству и уз помоћ наставника, реализује једноставно истраживање, попуни 

формулар, прикаже резултате у табели/графикону и извести о резултату. 

2.БИ.1.6.3. Уме да прочита једноставно приказане податке и зна како да се понаша у 

лабораторији и на терену као и правила о раду и безбедности на раду. 

2.БИ.1.6.4. Разуме шта су посебности експерименталног приступа у науци, шта 

разликује експеримент од осталих метода и уме, по упутству, да изведе унапред 

постављени експерименат и одговори на једноставну хипотезу, уз помоћ и 

навођење наставника.  

2.БИ.2.6.3. Уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два 

критеријума уз коментар резултата. 

2.БИ.2.6.4. Уме, на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, 

формира и реализује једноставан експеримент и извести о резултату. 

2.БИ.3.6.2. Уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар 

за упис резултата. 

2.БИ.3.6.3. Уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз 

детаљан извештај. 

– закључује о јединству живота и 

његовом заједничком пореклу на 

основу заједничких особина живих 

бића;  

– доведе  у везу основна својства 

живих бића са просторним и 

временским распоредом чинилаца 

њиховог окружења; 

2.БИ.1.1.1. Уме да наведе најважније чињенице о основним својствима живих бића 

и уме да их објасни на карактеристичним примерима. 

2.БИ.1.1.2. Зна основне чињенице о пореклу и развоју живота на планети и схвата 

значај живота на Земљи у контексту његовог дуготрајног развоја. 

2.БИ.2.1.1. Уме да објасни основна својства живих бића у мање типичним и 

атипичним случајевима. 

2.БИ.3.1.1. Разуме како основна својства живих бића указују на јединство живота. 

– разврста биолошки важне 

макромолекуле према њиховој 

улози у остварењу животних 

2.БИ.1.3.1. Уме да наведе основне чињенице о грађи, улози и значају биолошких 

макромолекула (нуклеинских киселина и протеина) и њихову примену у 

биотехнологији. 
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функција; 

– примерима илуструје примену 

биолошки важних макромолекула 

у биотехнологији; 

2.БИ.2.3.1. Повезује структуре и функције важних биолошких макромолекула 

(нуклеинских киселина и протеина). 

– упоређује прокариотску и 

еукариотску ћелију на основу 

биохемијских, анатомских и 

морфолошких карактеристика; 

– доведе у везу утицај чинилаца из 

спољашње и унутрашње средине 

са динамиком ћелијских процеса; 

2.БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се 

у њима одвијају; познаје различите типове ћелија; зна хијерархију нивоа 

организације живих система и разуме њихову повезаност. 

2.БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и функционалну повезаност основних 

ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске диференцијације. 

2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван 

ћелије (унутар организма али и из спољашње средине) тако и унутарћелијски 

чиниоци (генетска регулација метаболизма). 

– тумачи шеме ћелијског циклуса и 

ћелијских деоба еукариота у 

контексту раста и размножавања;   

2.БИ.1.3.2. Уме да наведе типове размножавања; зна који је значај митотичких и 

мејотичких деоба; разуме значај полног размножавања и познаје основне чињенице 

о животним циклусима методски одабраних представника живих бића, посебно 

човека. 

– постави шест кључних догађаја у 

историји живота на временској 

скали;  

– тумачи филогенетске односе и 

разноврсност живог света на 

Земљи ослањајући се на модел 

„дрво живота“; 

–   примени или изради једноставне 

кључеве за идентификацију живог 

света. 

2.БИ.1.1.3. Разуме потребу за класификовањем живих бића, познаје и примењује 

основне принципе класификације (укљ. бинарну номенклатуру) и зна да 

класификује методски одабране представнике живог света (одабраних типова, 

подтипова, класа). 

2.БИ.2.1.2. Разуме поступност у развоју живих бића и разуме појам предачких 

форми. 

2.БИ.2.1.3. Зна хијерархију класификационих категорија и примењује једноставне 

кључеве за идентификацију живог света. 

 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

1. 21       Основи цитологије 

 -фронтални 

-индивидуални 

- групни 

-демонст. Методе 

- експерименти 

-вербална метода 

- Активно слушање 

- Дијалози 

-Сарадња кроз рад у 

групи 

-Самостално извођење 

вежби 

- Закључивање 

-постављају питања 

-критички 

размишљају 

-дају примере 

-Повезују градиво 

 

 

 

2. 

 

 

 

35 
Морфологија, систематика и 

филогенија виших биљака 

фронтални 

-индивидуални 

- групни 

-демонст. Методе 

- експерименти 

-вербална метода 

Активно слушање 

- Дијалози 

-Сарадња кроз рад у 

групи 

-Самостално извођење 

вежби 

- Закључивање 
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-постављају питања 

-критички 

размишљају 

-дају примере 

-Повезују градиво 

3.    18 
Морфологија, систематика и 

филогенија нижих организама 

фронтални 

-индивидуални 

- групни 

-демонст. Методе 

- експерименти 

-вербална метода 

-комбиноване методе 

Активно слушање 

- Дијалози 

-Сарадња кроз рад у 

групи 

-Самостално извођење 

вежби 

- Закључивање 

-постављају питања 

-критички 

размишљају 

-дају примере 

-Повезују градиво 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

НАСТАВНИ ПЛАН  

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈ БРОЈ ЧАСОВА 

ОБРАДЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

УТВРЂИВАЊА 

УКУПАН БРОЈ 

ЧАСОВА 

Логика и скупови 7 9 16 

Реални бројеви 3 7 10 

Пропорционалност 2 6 8 

Увод у геометрију 4 5 9 

Подударност 15 22 37 

Рационални алгебарски изрази 9 22 31 

Сличност 5 10 15 

Тригонометрија правоуглог троугла 3 5 8 

Писмени задаци и тестови  14 14 

Укупно 48 100 148 

 

Циљ наставе математике у гимназији је: 

-стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и 

пракси, као и за успесно настављање образовања; 

-развијање менталних способности ученика, позитивних особина личности и научног погледа на свет; 

Задаци наставе математике у гимназији јесу: 

-стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа, као и проблема из разних подручја; 

-стицање опште математичке културе, уз схватање места и значаја математике у прогресу цивилизације; 

-оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује; 

-допринос формирању и развијању научног погледа хна свет; 

-допринос радном и политехничком образовању ученика; 

-развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције; 

-допринос изграђивању позитивних особина личности као сто су: упорност, систематичност, уредност,тачност,одговорност, смисао за 

самостални рад, критичност; 

-даље развијање радних, културних, етичких и естетских навика ученика; 

-даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

 анализира и образложи поступак решавања 

задатка и дискутује број решења; 

 користи математички језик и систематично и 

прецизно представи идеју и решење; 

 користи логичке и скуповне операције; 

 користи функције и релације и њихова 

својства;  

 примени једноставна правила комбинаторике 

ЛОГИКА И СКУПОВИ 

Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони 

закључивања. Квантификатори. 

Декартов производ. Релације и функције. 

Елементи комбинаторике (пребројавање коначних 

скупова: правило збира и правило производа). 
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за пребројавање коначних скупова;  

 представи природан број у канонском облику 

и на основу тога одреди НЗС и НЗД бројева; 

 превeдe цеo број из једног позиционог 

система у други 

 представи природан број у канонском облику 

и на основу тога одреди НЗС и НЗД бројева; 

 превeдe цеo број из једног позиционог 

система у други; 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

 

Дељивост целих бројева и дељење с остатком. Прости 

бројеви и растављање на просте чиниоце. НЗС и НЗД. 

Позициони запис целог броја. 

 користи, приказује на бројевној правој и 

пореди природне, целе, рационалне и реалне 

бројеве; 

 преводи рационалне бројеве из једног записа 

у други; 

 на основу реалног проблема састави и 

израчуна вредност бројевног израза (са или 

без калкулатора), процени вредност 

једноставнијих израза и тумачи резултат; 

 рачуна са приближним вредностима бројева, 

процењује грешку и по потреби користи 

калкулатор; 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Преглед различитих врста бројева (природни, прстен 

целих, поље рационалних, реалних), операције и њихова 

поље својства. Апсолутна вредност. Степен броја са 

целобројним изложиоцем. 

Приближне вредности реалних бројева (грешке, граница 

грешке, заокругљивање бројева, основне операције са 

приближним вредностима). 

 

 примени пропорцију и процентни рачун у 

реалном контексту;  

 примени прост каматни рачун за доношење 

финансијских одлука;  

ПРОПОРЦИО –

НАЛНОСТ 

Размера и пропорција, пропорционалност величина 

(директна и обрнута), примене (сразмерни рачун, рачун 

поделе и мешања). 

Процентни рачун, прост каматни рачун. 

− разликује узајамне положаје тачака, правих и 

равни; 
УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ 

Аксиоме припадања и распореда. 

Аксиома паралелности. 

Једноставнији планиметријски докази. 

 примени својства троуглова, четвороуглова и 

кругова, укључујући и примену у реалном 

контексту;  

 примени подударност у равни (симетрије, 

транслација, ротација);  

 користи линеарне операције са векторима и 

примени њихова основна својства;   

 докаже једноставнија геометријска тврђења 

користећи подударност и векторе; 

 конструише геометријске објекте у равни 

користећи њихова својства; 

ПОДУДАРНОСТ 

Аксиоме подударности троуглова. Изометрије. Прав 

угао. 

Вектори и линеарне операције са њима. 

Односи страница и углова троугла. 

Кружница и круг. 

Значајне тачке троугла. Четвороугао. 

Симетрије, ротација и транслација равни. 

Конструктивни задаци (троугао, четвороугао, 

кружница). 

 трансформише целе и рационалне алгебарске 

изразе;  

 користи неједнакости х2  0 и однос 

аритметичке и геометријске средине; 

РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

Полиноми и операције са њима, дељивост 

полинома. Растављање полинома на чиниоце. НЗС 

и НЗД полинома. 

Операције са рационалним алгебарским изразима 

(алгебарски разломци). 

Важније неједнакости. 

 реши линеарне једначине и дискутује њихова 

решења у зависности од параметра;  

 реши линеарне неједначине; 

 графички представи линеарну функцију и 

анализира њен график;   

 реши проблем који се своди на линеарну 

једначину, неједначину и систем линеарних 

једначина са највише три непознате, 

дискутује и тумачи решења; 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ, 

НЕЈЕДНАЧИНЕ И 

СИСТЕМИ 

 

Линеарне једначине (укључујући оне с параметром, 

односно апсолутном вредношћу) и неједначине.  

Линеарна функција и њен график. 

Системи линеарних једначина са две или три непознате. 

Примене у реалним ситуацијама. 

 

 примени сличност и хомотетију у равни;  

 
СЛИЧНОСТ 

Мерење дужи и углова. 

Пропорционалност дужи.  

Талесова теорема. 

Хомотетија. Сличност.  

Питагорина теорема. 

 одреди вредности тригонометријских 

функција углова од 30°, 45° и 60°; 

 примени тригонометрију правоуглог троугла 

у реалним ситуацијама уз коришћење 

ТРИГОНО – МЕТРИЈА 

ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА 

 

Тригонометријске функције оштрог угла, основне 

тригонометријске идентичности. 

Решавање правоуглог троугла. 
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калкулатора. 

Кључни појмови: логичке и скуповне операције, релације и функције, скуп реалних бројева, аксиома, изометрија, рационални алгебарски 

израз, једначина и систем једначина с параметром, хомотетија и сличност и тригонометријске функције. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај општег средњег образовања за предмет Математика садржe стандарде 

постигнућа за области: Алгебра, Геометрија, Низови, функције, изводи и интеграли и Комбинаторика, вероватноћа, статистика и 

финансијска математика. У оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа. 

 

Легенда: 

 – ученици су овај стандард досегли већ на крају прве године, и у наредним разредима ученик може користити знања, умења и вештина за 

развијање других стандарда    

 –ученици су изучавали део садржаја и остварили одговарајуће исходе који су у вези са стандардом који је у вези са стандардом и у 

наредним разредима наставиће са остваривањем овог стандарда  

 –ученици нису изучавали садржаје и нису остварили исходе који су у директној вези са стандардом 

 

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу у свакој области НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА. 

 

1. Област АЛГЕБРА 

 

2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих бројева и преводи их из једног записа у други.  

2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и 

при томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер.  

2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у једноставним реалним ситуацијама.  

2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе.  

2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине.  

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине.  

2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са две непознате.  

2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их .  

 

 

2. Област ГЕОМЕТРИЈА 

 

2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије,  

   транслације и ротације у равни.  

2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле.  

2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле.  

2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни.  

2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда.  

2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора, зна основне операције са векторима и примењује их.  

2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама.  

2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције.  

 

3. Област НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ И ИНТЕГРАЛИ 

 

2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ, ...), израчунава чланове који недостају, као и суму 

коначног броја чланова низа.  

2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса.  

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту).  

2.МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира, примењује и приближно израчунава брзину промене 

помоћу прираштаја.*  

 

4. Област КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

 

2.МА.1.4.1. Пребројава могућности (различитих избора или начина) у једноставним реалним ситуацијама.  

2.МА.1.4.2. Примењује рачун са пропорцијама и процентни рачун при решавању једноставних практичних проблема.  

2.МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће и израчунава вероватноће догађаја у једноставним ситуацијама.  

2.МА.1.4.4. Графички представља податке у облику дијаграма и табела, анализира податке и њихову расподелу.  

2.МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, израчунава и тумачи узорачку средину, медијану и мод.*  
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2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука.   

 

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА. 

 

1. Област АЛГЕБРА 

 

2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други.  

2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције са комплексним бројевима.  

2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при томе по потреби користи калкулатор или 

одговарајући софтвер.  

2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку.  

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе.  

2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне функције .  

2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине.  

2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате.  

2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације (посебно поретка и еквиваленције).  

 

2. Област ГЕОМЕТРИЈА 

 

2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, метричка својства и распоред геометријских 

објеката.  

2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 

2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда.  

2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема.  

2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама.  

 

 

3. Област НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ И ИНТЕГРАЛИ 

 

2.МА.2.3.1. Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа, примењује математичку индукцију и израз за суму 

бесконачног геометријског низа у једноставним случајевима.  

2.МА.2.3.2. Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у једноставним случајевима.  

2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж координатних 

оса.  

2.МА.2.3.4. Решава проблеме користећи основна својства функција (област дефинисаности, периодичност, парност, монотоност, ...).  

2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности функција.  

2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.*  

2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције.  

2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим ситуацијама.  

 

4. Област КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

 

2.МА.2.4.1. Примењује правила комбинаторике за пребројавање могућности (различитих избора или начина).  

2.МА.2.4.2. Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун.  

2.МА.2.4.3. Разуме концепт дискретне случајне величине и израчунава очекивану вредност, стандардно одступање и дисперзију(варијансу).* 

 
2.МА.2.4.4. Разуме значај вероватноће у тумачењу статистичких података.*  

2.МА.2.4.5. Израчунава мере варијабилности и одступања од познатих расподела..*  

2.МА.2.4.6. Примењује математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. * 

 

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА. 

 

1. Област АЛГЕБРА 

 

2.МА.3.1.1. Комплексне бројеве представља у тригонометријском и експоненцијалном облику и рачуна вредност израза са комплексним 

бројевима.  

2.MA.3.1.2. Израчунава вредност израза користећи својства операција и функција.  

2.MA.3.1.3. Трансформише алгебарске изразе, доказује једнакости и неједнакости.  

2.МА.3.1.4. Решава једначине са параметрима.  

2.МА.3.1.5. Решава неједначине користећи основна својства елементарних функција.  

2.МА.3.1.6. Решава системе линеарних једначина са и без параметара и једноставне системе нелинеарних једначина.  

 

2. Област ГЕОМЕТРИЈА 

 

2.МА.3.2.1. Примењује основне теореме планиметрије и њихове последице у решавању проблема и у доказивању геометријских тврђења.  

2.МА.3.2.2. Решава геометријске проблеме и доноси закључке користећи изометријске трансформације у равни и простору.  
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2.МА.3.2.3. Решава проблеме користећи једначине кривих другог реда и њихових тангенти у координатом систему.  

2.МА.3.2.4. Примењује рачун са векторима (скаларни и векторски производ ...).  

2.МА.3.2.5. Примењује тригонометријске функције у проблемима.  

 

3. Област НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ И ИНТЕГРАЛИ 

 

2.МА.3.3.1. Примењује математичку индукцију, аритметички и геометријски низ и израз за суму бесконачног геометријског низа у 

проблемским ситуацијама.  

2.МА.3.3.2. Израчунава граничну вредност низа, анализира и интерпретира понашање низа података, изводи и интерпретира закључке.  

2.МА.3.3.3. Користи елементарне функције за решавање проблема.*  

2.МА.3.3.4. Израчунава граничне вредности функција и решава проблеме користећи својства непрекидности функција.  

2.МА.3.3.5. Решава проблеме и доноси закључке анализирајући функције користећи диференцијални рачун.  

2.МА.3.3.6. Решава проблеме применом интегралног рачуна (површине равних фигура,  

   запремине тела, дужине кривих, функција расподеле и својства случајних   променљивих).  

 

4. Област КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

 

2.МА.3.4.1. Решава сложеније комбинаторне проблеме.  

2.МА.3.4.2. Решава проблеме и доноси закључке у ситуацијама неизвесности користећи методе вероватноће и статистике.*  

2.МА.3.4.3. Зна појам функције расподеле, појам непрекидне случајне величине и нормалне расподеле.  

2.МА.3.4.4. Користи методе вероватноће и статистике у финансијама. * 

 

Стандарди означени са * нису тестирани јер важећи наставни програми не обухватају 

садржаје и теме на које се ови стандарди постигнућа односе. 

 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 16 (7+9) Логика и скупови дијалошка 

монолошка 

илустративна 

усваја 

примењује 

испитује 

проверава 

2. 10 (3+7) Реални бројеви дијалошка 

монолошка 

демонстративна 

уочава 

повезује 

уређује 

закључује 

3. 8 (2+6) Пропорционалност монолошка 

дијалошка 

демонстративна 

уочава 

примењује 

повезује 

проверава 

4. 9 (4+5) Увод у геометрију монолошка 

дијалошка 

илустративна 

 

усваја 

доказује 

уочава 

повезује 

5. 37 (15+22) Подударност монолошка 

илустративна 

дијалошка 

демонстративна 

уочава 

примењује 

закључује 

доказује 

6. 31 (9+22) Рационални алгебарски изрази дијалошка 

монолошка 

 

уочава 

упоређује 

уређује 

проверава 

примењује 

 

7. 15 (5+10) Сличност илустативна 

дијалошка 

монолошка 

усваја 

уочава 

примењује 

конструише 
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8. 8 (3+5) Тригонометрија правоуглог 

троугла 

илустративна 

дијалошка 

монолошка 

 

уочава 

закључује 

одређује 

примењује 

9. 14 Писмени задаци и тестови   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

Наставни план 

 

Редни број 

теме 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Број часова 

лаборат. вежби 

Укупан  

број  часова 

1. Увод 4 2  6 

2. Кретање 6 4 3 13 

3. Сила 15 7 2 24 

4. Гравитација 5 2  7 

5. Закони одржања 11 10  21 

6. Границе применљивости 

класичне механике 

3   3 

Укупно 44 25 5 74 

 

 

Циљ и задаци 

 

Седмични фонд 2 часа 

Годишњи фонд 74 часа 

 

 Циљ наставе физике у гимназији јесте да ученици стекну основна знања из физике (појаве, појмови, закони, теоријски модели) и 

оспособе се за њихову примену, као и да стекну основу за настављање образовања на вишим школама и факултетима, на којима је физика 

једна од фундаменталних дисциплина. 

 

 Задаци наставе физике јесу да ученици: 

 упознају најбитније појмове и законе физике као и најважније теоријске моделе; 

 упознају методе физичких истраживања; 

 разумеју физичке појаве у природи и свакодневној пракси; 
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 развијају научни начин мишљења, логичко закључивање и критички прилаз решавању проблема; 

 оспособе се за примену физичких метода мерења у свим областима физике; 

 оспособе се да решавају физичке задатке и проблеме; 

 схвате значај физике за остале природне науке и за технику; 

 упознају став човека према природи и развијају правилан однос према заштити човекове средине; 

 стекну навике за рационално коришћење и штедњу свих видова енергије, а посебно електричне енергије; 

 стекну радне навике и практична умења; 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Општа предметна компетенција представља опис шта ученици знају и могу да ураде наоснову укупног општег образовања у 

физици. Другим речима, она описује шта је крајња сврха учења физике као општеобразовног предмета у средњој школи. Кроз опште 

средњошколско учење физике очекује се да ученици повежу физичке законе и процесе са практичном применом и тако постигну научну 

писменост која ће им омогућити праћење и коришћење информација у области физике, исказаних језиком физике (физичким терминима, 

симболима, формулама и једначинама), дискусију и доношење одлука у вези с темама из области физике, значајним за појединца идруштво. 

На првом месту то се односи на безбедно руковање уређајима, алатима и комерцијалним производима и на бригу о животној средини. Поред 

тога, очекује се развијање истраживачког односа према окружењу кроз експериментални рад којим се упознаје научни метод, као 

иразумевање природе науке, научно истраживачког рада и подржавање доприноса науке квалитету живота појединца и развоју друштва. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије општу 

предметну компетенцију. Оне обухватају природно научну писменост – основ за праћење развоја физике као науке и разумевање 

повезаности физике и савремене технологије и развоја друштва. Даље, обухватају способност прикупљања података о својствима и 

променама појава и система посматрањем и мерењем; планирање и описивање поступака; правилно и безбедно руковање уређајима и 

мерним прибором. Специфичне компетенције обухватају представљање резултата мерења табеларно и графички; уочавање трендова и у 

објашњавању физичких законитости и извођењу закључака. 

 

 

 

 

 

Разред Први 
Годишњи фонд часова 74 часа 
 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

 разликује скаларне и векторске физичке 

величине и примењује основне операције 

на њима; 

 објасни значај и улогу експеримента и 

теорије у описивању физичких процеса и 

појава, самостално припреми 

једноставнији пројекат и изведе 
одговарајуће физичко истраживање; 

 анализира и графички приказује законе 

равномерног, равномерно променљивог 

праволинијског и кружног кретања;  

  анализира различите облике кретања и 
одређује њихове параметре; 

 решава различите задатке (квалитативне, 

рачунске, експерименталне);  

 објасни дејство центрипеталне и 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВОД У ФИЗИКУ 

Предмет, методе и задаци физике. Веза физике са 

другим природним наукама и са техником.  

Физичке величине – основне и изведене јединице 

(SI). Закони физике. 

Вектори и основне операције са векторима 

(сабирање вектора, множење вектора скаларом, 

разлагање вектора). 

Демонстрациони оглед: 

– Операције с векторима (помоћу динамометaра на 

магнетној табли). 

КРЕТАЊЕ 

Механичко кретање,  вектор положајаи померај. 

Путања и пут.  

Средња и тренутна брзина. Закон слагања брзина. 

Убрзање, тангенцијална и нормална компонента 

убрзања. 

Закони равномерног и равномерно-променљивог 
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центрифугалне силе, препознаје их и 

схвата њихов значај у конкретним 

примерима (кретање возила у кривини, 

кружење сателита око Земље, 

цетрифугирање...); 

 користи аналогију између величина и 

закона транслаторног и ротационог 

кретања и примењује у решавању 

проблема; 

 објасни услове и разликује облике 

равнотеже, користи их у свакодневној 

пракси;  

 објашњава принцип рада и примену 

простих машина (полуга, стрма раван, 
котур); 

 повеже утицај гравитације са кретањем 

тела, појавама и процесима на Земљи и у 
Сунчевом систему; 

 разликује појмове сила Земљине теже и 

тежина тела, разуме разлику између масе 

и тежине тела и познаје услове за 
бестежинско стање; 

 анализира и повезује појмове механички 

рад, снага, кинетичка и потенцијална 
енергија; 

   користи законе одржања импулса и 

механичке енергије у решавању проблема 

и препознаје их у окружењу; 

  повезује законе кретања са силом и 

енергијом и примењује Њутнове законе 
механике и законе одржања; 

 самостално постави једноставан 

експеримент, прикупи податке мерењем, 

обради их на одговарајући начин 

(табеларно, графички) и одреди тражену 

величину са грешком мерења; 

 повезује теорију и праксу, објашњава 

резултате експеримента и процењује 
њихову сагласност са предвиђањима. 

 

праволинијског кретања. 

Кретање са убрзањем g - вертикални, хоризонтални 

и коси хитац. 

Kружно кретање материјалне тачке, појмови и 

величине које га дефинишу. Веза између угаоних и 

линијских величина. 

Равномерно и равномерно-променљиво кружно 

кретање материјалне тачке. 

Круто тело, транслаторно и ротационо кретање. 

Аналогија кинематичких величина којима се 

описују транслаторно и ротационо кретање.  

Закони равномерног и равномерно-променљивог 

ротационог кретања.  

Демонстрациони огледи: 

– Равномерно и равномерно-убрзанокретање 

(помоћу колица, тегова и хронометра; помоћу цеви 

са ваздушним мехуром). 

– Средња брзина, тренутна брзина и убрзање 

(помоћу дигиталног хронометра са 

сензоримаположаја или помоћу data-logera са 

одговарајућим сензорима). 

– Кружно кретање и ротација тела (помоћу 

центрифугалне машине и ротационог диска) – 

демонстрација одговарајућих кинематичких 

величина.  

Лабораторијска вежба 

– Проучавање равномерног и убрзаног 

праволинијског кретања помоћу Атвудове машине 

и дигиталног хронометра са сензорима положаја. 

ДИНАМИКА 

ТРАНСЛАЦИОНОГ КРЕТАЊА 

Узајамно деловање тела – сила. 

Силе у механици (сила теже, сила затезања, сила 

притиска и сила реакције подлоге, сила потиска, 

сила отпора средине).  

Маса и импулс.  

Њутнови закони механике  

Трење. Силе трења мировања, 

клизања и котрљања. 

Центрипетална сила. Силе код кружног кретања. 

 Инерцијални и неинерцијални референтни 

системи. Силе инерције. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Слагање сила (колинеарних и неколинеарних). 

– Други Њутнов закон (помоћу колица за различите 

силе и масе тегова). 

– Галилејев експеримент (кретањекуглице по 

жљебу, уз и низ стрмураван). 

– Трећи Њутнов закон (колицаповезана опругом 
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или динамометром). 

– Сила трења на хоризонталној подлози и на стрмој 

равни са променљивим нагибом. 

– Центрипетална сила (помоћу концаза који је 

везано неко мало тело, помоћу динамометра и 

диска којиротира). 

Лабораторијске вежбе 

– Провера II Њутновог закона помоћу колица и 

тегова или Атвудове машине. 

– Одређивање коефицијента трења. 

ДИНАМИКА 

РОТАЦИОНОГ 

КРЕТАЊА 

КРУТОГ 

ТЕЛА 

Момент силе. Момент инерције. 

Момент импулса.  

Основни закон динамике ротације. 

Спрег сила, момент спрега. 

Демонстрациони огледи: 

– Момент силе, момент инерције (Обербеков точак, 

обртни диск или слично). 

Лабораторијска вежба 

– Провера закона динамике ротације помоћу 

Обербековог точка. 

РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА 

Статичка (стабилна, лабилна, индиферентна) и 

динамичка равнотежа.  

Услови равнотеже. Равнотежа тела на стрмој равни. 

Полуга. 

Демонстрациони огледи: 

– Демонстрација различитих врстаравнотеже. 

– Равнотежа тела на стрмој равни. 

– Полуга. 

 

 

 

 

 

ГРАВИТАЦИЈА 

Њутнов закон гравитације.  

Земљина тежа и убрзање слободног пада. Тежина 

тела, бестежинско стање.  

Гравитационо поље. Јачина гравитационог поља.  

Демонстрациони огледи: 

– Тежина (тело окачено о  динамометар); 

бестежинско стање. 

– Слободан пад (Њутнова цев). 

ЗАКОНИ 

ОДРЖАЊА 

Закони одржања у механици. Изолован систем. 

Закон одржања импулса (реактивно кретање, 

узмак).  

Рад силе, активна компонента силе,позитиван и 

негативан рад.  

Кинетичка енергија. Рад и промена  кинетичке 

енергије. Снага. Рад, снага и кинетичка енергија 

код ротационог кретања.  

Конзервативне силе и потенцијална енергија. 

Потенцијална енергија гравитационе интеракције, 
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потенцијална енергија еластичне опруге.  

Закон одржања енергије у механици (примери). 

Еластичан и нееластичансудар.  

Закон одржања момента импулса(пируете).  

Демонстрациони огледи: 

– Закон одржања импулса (помоћу колица са 

опругом, кретање колица са епруветом). 

– Закон одржања енергије (модел „мртве петље“, 

Максвелов диск). 

– Перкусиона машина. 

– Закон одржања момента импулса (Прантлова 

столица). 

Лабораторијска вежба 

– Провера закона одржања енергијеу механици 

(колица са тегом). 

Кључни појмови садржаја: кинематика, динамика,статика, гравитација, закони одржања у механици. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм наставе и учења физике као општеобразовног предмета у гимназији описује целокупан процес, исходе, садржаје, компетенције а 

стандарди дефинишу крајњи резултат тог процеса. Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. 

Исти стандард (или његов део) активираће се више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу 

наставну јединицу. Такво поступање осигурава досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, 

вештине и способности се непрестано сагледавају из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

Стандарди се поступно остварују током наставе кроз све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети 

и као конкретније повезани са одређеним исходом. Исходи за први разред наставе и учења физике су најдиректније повезани са стандардима 

из области Механика.  

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
СТАНДАРДИ 

 разликује скаларне и векторске физичке 

величине и примењује основне 

операције на њима; 

2.ФИ.1.1.3...зна основне операције са векторским физичким величинама... 

 анализира и графички приказује законе 

равномерног, равномерно променљивог 

праволинијског и кружног кретања;  

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, 

равномерно променљиво праволинијско кретање.... 

 

  анализира различите облике кретања и 

одређује њихове параметре; 

2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, 

равномерно променљиво кружно кретање, хоризонталан хитац, ... појам средње 

брзине, законе одржања. 

2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје 

силе трења и отпора средине. 

 објасни дејство центрипеталне и 

центрифугалне силе, препознаје их и 

схвата њихов значај у конкретним 

примерима (кретање возила у кривини, 

кружење сателита око Земље, 

цетрифугирање...); 

2.ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе 

динамике и решава једноставне проблеме при кретању тела. 

2.ФИ.3.1.1. Примењује законе кинематике, динамике и гравитације за решавање 

сложенијих задатака; разуме појам и деловање инерцијалних сила. 

2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно променљиво 

кружно кретање, динамичка равнотежа тела. 
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 користи аналогију између величина и 

закона транслаторног и ротационог 

кретања и примењује у решавању 

проблема; 

 решава различите задатке 

(квалитативне, рачунске, 

експерименталне);  

 објасни услове и разликује облике 

равнотеже, користи их у свакодневној 

пракси;  

 објашњава принцип рада и примену 

простих машина (полуга, стрма раван, 

котур); 

2.ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове равнотеже тела... 

 повезује законе кретања са силом и 

енергијом и примењује Њутнове законе 

механике и законе одржања; 

2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код 

објашњења простијих кретања тела у ваздуху, течности и на чврстој подлози; зна 

основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и 

тежине тела. 

 повеже утицај гравитације са кретањем 

тела, појавама и процесима на Земљи и 

у Сунчевом систему; 

 разликује појмове сила Земљине теже и 

тежина тела, разуме разлику између 

масе и тежине тела и познаје услове за 

бестежинско стање; 

 анализира и повезује појмове механички 

рад, снага, кинетичка и потенцијална 

енергија; 

2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије. 

   користи законе одржања импулса и 

механичке енергије у решавању 

проблема и препознаје их у окружењу. 
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 самостално постави једноставан 

експеримент, прикупи податке мерењем, 

обради их на одговарајући начин 

(табеларно, графички) и одреди тражену 

величину са грешком мерења; 

2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина: 

растојање, временски интервал, маса, сила. 

2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на 

пример средње брзине, убрзања, коефицијента трења клизања...; уме да представи 

резултате мерења таблично и графички и на основу тога дође до емпиријске 

зависности, на пример, силе трења од силе нормалног притиска. 

2.ФИ.3.1.5. Представља резултате мерења таблично и графички и на основу тога 

долази до емпиријске зависности: убрзања куглице од нагибног угла жлеба, силе 

трења од степена углачаности подлоге... 

 

 повезује теорију и праксу, објашњава 

резултате експеримента и процењује 

њихову сагласност са предвиђањима; 

 објасни значај и улогу експеримента и 

теорије у описивању физичких процеса 

и појава, самостално припреми 

једноставнији пројекат и изведе 

одговарајуће физичко истраживање. 

2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена знања и вештине из механике у циљу безбедног 

кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне појмове и релације у 

кинематици и динамици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број  

часова 

Наставни садржај Начин и  

поступак  остваривања 

Активности ученика 

1. 6 Увод Индивидуални 

Фронтални 

Уочава 

Закључује 

2. 13 Кретање Индивидуални 

Групни 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Изводи оглед 

Закључује 

3. 24 Сила Индивидуални 

Групни 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Изводи оглед 

Закључује 
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4. 7 Гравитација Индивидуални 

Групни 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

5. 21 Закони одржања Индивидуални 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

6. 3 Границе примењивости 

класичне механике 

Индивидуални 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕМИЈА 

 

НАСТАВНИ ПЛАН 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ  

НАСТАВНА 

ТЕМА 

УКУПАН БРОЈ 

ЧАСОВА 

БРОЈ ЧАСОВА ОБРАДЕ БРОЈ ЧАСОВА 

УТВРЂИВАЊА 

1. Врста супстанце 3 2 1 

2. Честична природа 

супстанце 

8 5 3 

3. Хемијска веза 9 5 4 

4. Квантитативно 

значење симбола и 

формула 

5 3 2 

5. Смеше – дисперзни 

системи 

3 2 1 

6. Хемијске реакције 7 4 3 

7. Електролити 7 5 2 

8. Основни типови 

хемијских реакција 

5 3 2 

9. Неметали 10 7 3 

     

10. Метали 17 10 7 

 УКУПНО 74 46 28 

 

 

Циљеви : 

- Развијање хемијске писмености и комуницирања коришћењем хемијских термина, симбола,формула и једначина, 

- Разумевања промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова, 

- Развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема, 

- Развијање способности за тражење и коришћење информација у различитим изворима, 

- Развијање свести о значају хемије и хемијских истраживања у савременом свету и примени у свакодневном животу, 

- Развијање свести о одговорном односу према животној средини, утицају хемијске индустрије и производа на животну средину , 

- Развијање свести о сопственим знањима и способностима. 

Задаци : 

- да ученик стекне шира и продубљена знања о структури супстанце, неорганским једињењима; 

- усвоји основна знања о принципима хемијске технологије и значај производа хемијске индустрије; 

- сагледа значај и место хемије и хемијске индустрије с аспекта заштите и унапређивања радне и животне средине; 
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- овлада основним знањима неопходним за разумевање и примену производа хемијске индустрије у свакодневном животу; 

- поступно упознаје методе хемијских истраживања и примене хемијских реакција у индустрији; 

- развија критичку и стваралачку машту и формира правилан однос према раду; 

- развија позитивне особине личности, као што су: тачност, прецизност, систематичност, уредност, упорност, одговорност, смисао за 

самосталан рад и критичност; 

- развија способност за научну активност и умеће да самостално учи (посматрају, експериментишу и размишљају о тексту уџбеника и 

стручне литературе); 

- развија способности за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се хемија примењује. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

Учењем хемије ученик развија разумевање за повезаност структуре супстанце са њеним својствима и практичном применом. Тиме 

развија научну писменост као основу за: (а) праћење информација о доприносу хемије технолошким променама које се уграђују у 

индустрију, пољопривреду, медицину, фармацију и побољшавају квалитет свакодневног живота; (б) дискусију о питањима/темама у вези са 

заштитом животне средине, иницијативу и предузимљивост у заштити животне средине; (в) критичко преиспитивање информација у вези с 

различитим производима индустрије (материјалима, прехрамбеним производима, средствима за хигијену, лековима, горивом, ђубривима), 

њиховим утицајем на здравље и животну средину; (г) доношење одлука при избору и примени производа. На крају средњег образовања 

сваки ученик безбедно рукује супстанцама и комерцијалним производима на основу познавања својстава и промена супстанци које улазе у 

састав производа. 

Кроз наставу и учење хемије ученик упознаје научни метод којим се у хемији долази до података, на основу којих се формулишу 

теоријска објашњења и модели, и оспособљен је да кроз експериментални рад сазнаје о својствима и променама супстанци. Унапређена је 

способност сваког ученика да користи информације исказане хемијским језиком: хемијским терминима, хемијским симболима, формулама и 

хемијским једначинама.  

Основни ниво  

На крају средњег образовања ученик разуме шта је предмет истраживања хемије као науке, како се у хемији долази до сазнања, као 

и улогу и допринос хемије у различитим областима људске делатности и у укупном развоју друштва. Ученик рукује 

производима/супстанцама (неорганским и органским једињењима) у складу с ознакама опасности, упозорења и обавештења на амбалажи, 

придржава се правила о начину чувања супстанци (производа) и о одлагању отпада и предузима активности које доприносе заштити животне 

средине. Избор и примену производа (материјала, прехрамбених производа, средстава за хигијену и сл.) базира на познавању својстава 

супстанци. Припрема раствор одређеног процентног састава према потребама у свакодневном животу и/или професионалној делатности за 

коју се образује. Правилну исхрану и остале активности у вези са очувањем здравља заснива на познавању својстава и извора биолошки 

важних једињења и њихове улоге у живим системима. Ученик уме да правилно и безбедно изведе једноставне огледе и објасни добијене 

резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи се хемијским језиком (терминима, хемијским симболима, формулама и 

хемијским једначинама).  

Средњи ниво  

На крају средњег образовања ученик повезује примену супстанци у свакодневном животу, струци и индустријској производњи с 

физичким и хемијским својствима супстанци, а својства супстанци са структуром и интеракцијама између честица. Повезује узроке 

хемијских реакција, топлотне ефекте који прате хемијске реакције, факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу са 

примерима хемијских реакција у свакодневном животу, струци и индустријској производњи. Ученик разуме улогу експерименталног рада у 

хемији у формирању и проверавању научног знања, идентификовању и синтези једињења, и уме да у експерименталном раду прикупи 

квалитативне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци. Користи одговарајућу хемијску терминологију, хемијске 

симболе, формуле и хемијске једначине. Прати дискусију и, на основу аргумената, заузима став о улози и примени хемије у свакодневном 

животу, о ефектима савремене технологије и технолошких процеса на друштво и животну средину. 

Напредни ниво  

На крају средњег образовања ученик може да предвиди физичка и хемијска својства супстанци на основу електронске 

конфигурације атома елемената, типа хемијске везе и утицаја међумолекулских интеракција. Ученик предвиђа својства дисперзног система и 

примењује различите начине квантитативног изражавања састава раствора. Планира, правилно и безбедно изводи хемијске реакције, 

израчунава масу, количину и број честица супстанци које учествују у реакцији, користи изразе за брзину реакције и константу равнотеже. 

Ученик има развијене вештине за лабораторијски рад, истраживање својстава и промена супстанци и решавање проблема. У објашњавању 

својстава и промена супстанци користи одговарајуће хемијске термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине. Дискутује о улози 

хемије у свакодневном животу, о ефектима савремене технологије и технолошких процеса на друштво и животну средину. Предлаже 

активности у циљу очувања животне средине.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Хемијска писменост 

На крају средњег образовања ученик је формирао хемијску писменост као основу за праћење развоја хемије као науке и за 

разумевање повезаности хемије, хемијске технологије и развоја друштва. Хемијска писменост помаже доношењу одлука у вези с 

коришћењем различитих производа у свакодневном животу, као и активном односу према очувању здравља и животне средине.  

Основни ниво  

Ученик је формирао појмовни оквир као основу за разумевање окружења у коме живи, посебно својстава и промена супстанци и 

комерцијалних производа с којима је у контакту у свакодневном животу и струци. Правилном употребом супстанци брине о очувању 

здравља и животне средине. Има развијене вештине за безбедно и одговорно руковање супстанцама (производима) и правилно складиштење 

отпада.  
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Средњи ниво  

Ученик је формирао појмовни оквир за праћење информација у области хемије као науке, о доприносу хемије развоју технологије и 

друштва. Сагледава квалитативне карактеристике и квантитативне односе у хемијским реакцијама и повезује их са утицајима на животну 

средину, производњу и развој друштва. Појмовни оквир помаже праћењу јавних дискусија у вези с применом одређене технологије и утицају 

на здравље појединца и животну средину, као и за доношење одлука у вези с избором производа и начином њиховог коришћења.  

Напредни ниво  

На крају средњег образовања ученик примењује фундаменталне принципе у вези са структуром, својствима и променама супстанци 

у осмишљавању стратегије и решавању проблема, постављању хипотеза и планирању истраживања за проверу хипотеза, анализирању и 

интерпретацији прикупљених података и извођењу закључака на основу података и чињеница. Ученик вреднује поступке и алтернативне 

приступе решавању проблема, вреднује добијене резултате и доноси одлуке на основу разумевања хемијских појмова.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Научни метод у хемији и хемијски језик  

На крају средњег образовања ученик прикупља податке о својствима и променама супстанци посматрањем и мерењем; планира и 

описује поступак; правилно и безбедно рукује супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; представља резултате табеларно и 

графички; уочава трендове и користи хемијски језик (хемијски термини, хемијски симболи, формуле и хемијске једначине) за формулисање 

објашњења, закључака и генерализација.  

Основни ниво  

Ученик прати поступак и уме да: испита својства и промене супстанци; изведе мерење физичких величина; правилно и безбедно 

рукује супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; опише поступак и представи резултате према задатом обрасцу; објасни добијене 

резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи хемијску терминoлoгиjу, хемијске симболе, формуле и хемијске 

једначине.  

Средњи ниво  

Ученик уме да: у експерименталном раду прикупи квалитативне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци; 

користи одговарајућу апаратуру и инструменте; мери, рачуна и користи одговарајуће јединице; формулише објашњења и закључке 

користећи хемијски језик (термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине).  

Напредни ниво  

Ученик планира и изводи експерименте (анализира проблем, претпоставља и дискутује могућа решења/резултате; идентификује 

променљиве, планира поступке за контролу независних променљивих, прикупља податке о зависним променљивим); анализира податке, 

критички преиспитује поступке и резултате, објашњава уочене правилности и изводи закључке; припрема писани или усмени извештај о 

експерименталном раду/истраживању; приказује резултате мерења водећи рачуна о тачности инструмента и значајним цифрама. Размењује 

информације повезане с хемијом на различите начине, усмено, у писаном виду, у виду табеларних и графичких приказа, помоћу хемијских 

симбола, формула и хемијских једначина.  

 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

 проналази и критички одабира потребне 

хемијске информације из различитих 

извора; 

 користи хемијски научни језик за 

описивање структуре, својстава и промена 

супстанци; 

 наводи примере о значају хемије за 

савремено друштво;  

 описује научни метод у хемији; 

 објашњава значај хемијског експеримента; 

 изражава физичке величине у 

одговарајућим мерним јединицама 

међународног сиситема (SI) и разликује 

основне и изведене физичке величине; 

 табеларно и графички приказује резултате 

мерења; 

 класификује супстанце на основу честичне 

структуре супстанци; 

 прикаже шематски електронске 

 

ХЕМИЈА КАО НАУКА 

Значај хемије за савремено друштво и одрживи развој. 

Макроскопски, субмикроскопски и симболички ниво 

описивања/представљања супстанци, њихове структуре, 

својстава и хемијских промена. 

Научни метод у хемији. Хемијски експеримент. Мерења, 

математичка обрада и представљање резултата мерења. 

ВРСТЕ СУПСТАНЦИ 

Појам и класификације супстанци. 

СТРУКТУРА АТОМА 

Развој идеје о атомској структури супстанци. Структура 

атома. Атомски и масени број. Изотопи.  

Релативна атомска маса. 

Боров атомски модел. Квантномеханички модел атома. 

Изградња електронског омотача. Електронска 

конфигурација и Периодни систем елемената. 

Енергија јонизације и афинитет према електрону. 
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конфигурације атома и јона; 

 описује стање електрона у атому квантним 

бројевима; 

 тумачи и предвиђа својства хемијског 

елемента на основу електронске 

конфигурације атома; 

 предвиђа промену енергије јонизације, 

афинитета према електрону, 

електронегативности у зависности од 

атомског броја у групи и периоди; 

 приказује електронски Луисове симболе и 

формуле атома, јона и молекула; 

 предвиђа геометрију молекула на основу 

Луисове формуле; 

 објашњава поларност молекула; 

 користи међумолекулске интеракције за 

објашњење агрегатних стања супстанци; 

 примењује једначину стања идеалног гаса;  

 тумачи фазни дијаграм на примеру воде; 

 објашњава утицај водоничне везе на 

својства супстанци; 

 објашњава разлике између аморфних и 

кристалних супстанци; 

 предвиђа својства супстанци на основу 

типа кристалне решетке; 

 објашњава својства дисперзних система и 

њихову примену у свакодневном животу;  

 рачуна количинску концентрацију, масену 

концентрацију и молалност раствора; 

 рачуна снижење температуре мржњења и 

повишење температуре кључања у 

воденим растворима електролита и 

неелектролита; 

 припреми растворе за потребе у 

лабораторији и свакодневном животу. 

 анализира односе количине супстанце, 

броја честица и масе супстанце; 

 образлаже значај квантитативних односа у 

хемијским системима; 

 изводи стехиометријска израчунавања на 

основу задатих података; 

 процењује топлотне промене у физичким 

и хемијским процесима на основу 

експерименталних података; 

 разматра факторе који утичу на брзину 

хемијске реакције и процењује њихов 

утицај на хемијске процесе у индустрији и 

свакодневном животу; 

 објашњава значај хемијске равнотеже у 

хемијским и технолошким системима; 

 експериментално испитује понашање 

хемијских равнотежних система; 

 разликује киселине и базе на основу 

једначина електролитичких дисоцијација и 

протолитичких реакција; 

 пише и тумачи једначине јонских 

реакција; 

 рачуна концентрације јона у растворима 

електролита на основу степена 

дисоцијације; 

 рачуна pH вредност раствора јаких 

киселина и база на основу количинске 

концентрације раствора; 

 препознаје примере киселина, база и соли 

у свакодневном животу; 

Атомски и јонски полупречници. 

Периодична својства елемената.  

Демонстрациони огледи: 

– упоређивање реактивности елемената у првој и 

седамнаестој групи Периодног система елемената; 

– упоређивање промена хемијских својстава елемената 

треће периоде. 

 

ХЕМИЈСКЕ ВЕЗЕ 

Јонска веза и структура супстанци с јонском везом. 

Ковалентна веза. 

Луисове формуле и структуре и геометрија молекула. 

Савремене теорије ковалентне везе. 

Поларност молекула. 

Међумолекулске интеракције и  

својства супстанци с ковалентном везом. 

Метална веза и метална кристална решетка. 

Агрегатна стања супстанци. Својства гасова. Авогадров 

закон и моларна запремина гаса. Једначина стања 

идеалног гаса. 

Течности. Фазни прелази и фазни дијаграми. 

Чврсте супстанце: аморфне и кристалне супстанце. 

Демонстрациони огледи:  

– сублимација јода; 

– испитивање поларности молекула воде. 

 

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ 

Појам и врсте дисперзних система. 

Значај и примена дисперзних система. 

Прави раствори. 

Растворљивост. Фактори који утичу на растворљивост 

чврстих супстанци у води. Засићени и презасићени 

раствори.  

Растварање и топлотне промене при растварању 

Квантитативан састав раствора. 

Колоидни раствори.  

Колигативна својства раствора. 

Демонстрациони огледи: 

– испитивање растворљивости различитих супстанци у 

поларним и неполарним растварачима; 

– испитивање топлотних ефеката растварања. 

Лабораторијска вежба 

- припремање раствора задате количинске концентрације, 

припремање колоидног раствора желатина и упоређивање 

својстава правих и колоидних раствора. 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 

Појам и типови хемијских реакција. Једначине хемијских 

реакција. 

Количина супстанце. Моларна маса супстанце. Закон 

сталних масених односа и закон вишеструких масених 

односа. 

Масени удео елемента у једињењу. 

Одређивање емпиријске и молекулске формуле једињења. 

Стехиометријска рачунања на основу хемијских 

једначина. 

Лимитирајући реактант и принос хемијске реакције. 

Топлотне промене при хемијским реакцијама. 

Реакциона топлота. Енергија активације. Стандардна 

топлота хемијске реакције. 

Хесов закон. 

Брзина хемијске реакције. 

Закон о дејству маса. 

Хемијска равнотежа. Примена Ле Шатељеовог принципа.  

 

Демонстрациони огледи: 

- Кретање честица као услов за хемијску реакцију: 

реакција хлороводоника и амонијака. 

- Егзотермне и ендотермне реакције: разлагање сахарозе 
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 испитује киселост водених раствора 

помоћу различитих киселинско-базних 

индикатора; 

 препознаје примере оксидоредукционих 

процеса у свакодневном окружењу; 

 пише и тумачи једначине 

оксидоредукционих реакција; 

 наводи примере оксидационих и 

редукционих средстава; 

 пореди својства метала у односу на 

реакције са киселинама (које немају 

оксидациона својства); 

 безбедно по себе и друге рукује 

лабораторијским прибором, посуђем и 

супстанцама; 

 

при загревању, реакција баријум-хидроксида и амонијум-

хлорида и реакција калцијум-оксида и воде.  

Лабораторијска вежба 

1.Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције: 

– природа реактаната: реакције цинка са етанском и са 

хлороводоничном киселином; реакције магнезијума и 

цинка са хлороводоничном киселином; 

– концентрација реактаната: реакција цинка са 

разблаженом и концентрованом хлороводоничном 

киселином; 

– температура: реакција цинка са разблаженом 

хлороводоничном киселином на 25 °С и на 60 °С; 

– додирна површина реактаната: реакција чврстог 

калијум-јодида и чврстог олово(II)-нитрата и реакција 

раствора калијум-јодида и раствора олово(II)-нитрата; 

– катализатори: разлагање водоник-пероксида уз 

катализатор манган(IV)-оксид. 

2. Чиниоци који утичу на хемијску равнотежу: 

– промена концентрације учесника реакције: утицај 

додавања чврстог амонијум-хлорида или чврстог 

гвожђе(III)-хлорида у реакцији гвожђе(III)-хлорида са 

амонијум-тиоцијанатом; 

– промена температуре: реакција бакар(II)-сулфата и 

натријум-хлорида на 60 °С и 15 °С. 

КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И 

СОЛИ 

Раствори електролита. 

Електролитичка дисоцијација. Степен електролитичке 

дисоцијације, јаки и слаби електролити.  

Јонске реакције. 

Протолитичка теорија киселина и база. 

Јонски производ воде и pH вредност водених раствора. 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање pH вредност водених раствора електролита 

универзалном индикаторском хартијом. 

Лабораторијска вежба 

– јонске реакције (реакције раствора баријум-хлорида и 

разблажене сумпорне киселине, чврстог натријум-

карбоната и хлороводоничне киселине); 

– добијање соли; 

– титрација раствора јаке киселине јаком базом. 

ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ 

РЕАКЦИЈЕ 

Оксидоредукционе реакције. 

Оксидациони број, оксидација и редукција. Оксидациона 

и редукциона средства. Напонски низ метала. 

Демонстрациони огледи:  

– реакција гвожђе(II)-сулфата са калијум-перманганатом у 

киселој и у базној средини; 

– реакција гвожђа са раствором бакар(II)-сулфата и 

гвожђа са раствором цинк-сулфата. 

Кључни појмови садржаја: научни метод, структура супстанце, дисперзни системи, хемијске реакције, оксидоредукционе реакције, 

протолитичка теорија киселина и база и pH вредност раствора. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се 

више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава 

досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају 

из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета Хемија и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз све 

четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
СТАНДАРДИ 
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 проналази и критички одабира потребне хемијске 

информације из различитих извора; 

 користи хемијски научни језик за описивање 

структуре, својстава и промена супстанци; 

 наводи примере о значају хемије за савремено 

друштво; 

 описује научни метод у хемији; 

 објашњава значај хемијског експеримента; 

 изражава физичке величине у одговарајућим 

мерним јединицама међународног сиситема (SI) и 

разликује основне и изведене физичке величине; 

 табеларно и графички приказује резултате мерења. 

2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из 

свакодневног живота и струке са структуром: честицама које граде 

супстанце (атоми елемената, молекули елемената, молекули једињења 

и јони), типом хемијске везе и међумолекулским интеракцијама. 

2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих 

раствора у свакодневном животу и струци и употребу базира на 

познавању њихових својстава. 

2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор 

одређене количинске концентрације. 

2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и 

одређене масене и количинске концентрације од течних и чврстих 

супстанци, кристалохидрата и концентрованијих раствора и изводи 

потребна прерачунавања једног начина изражавања квантитативног 

састава раствора у други.  

 

 класификује супстанце на основу честичне 

структуре супстанци; 

 прикаже шематски електронске конфигурације 

атома и јона; 

 описује стање електрона у атому квантним 

бројевима; 

 тумачи и предвиђа својства хемијског елемента на 

основу електронске конфигурације атома; 

 предвиђа промену енергије јонизације, афинитета 

према електрону, електронегативности у зависности 

од атомског броја у групи и периоди; 

 приказује електронски Луисове симболе и формуле 

атома, јона и молекула; 

 предвиђа геометрију молекула на основу Луисове 

формуле; 

 објашњава поларност молекула; 

 користи међумолекулске интеракције за објашњење 

агрегатних стања супстанци; 

 примењује једначину стања идеалног гаса;  

 тумачи фазни дијаграм на примеру воде; 

 објашњава утицај водоничне везе на својства 

супстанци; 

 објашњава разлике између аморфних и кристалних 

супстанци; 

 предвиђа својства супстанци на основу типа 

кристалне решетке. 

2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+), 

N(e-), N(n°); повезује структуру атома метала и неметала с њиховим 

положајем у Периодном систему елемената и на основу тога описује 

физичка својства и реактивност елемената. 

2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из 

свакодневног живота и струке са структуром: честицама које граде 

супстанце (атоми елемената, молекули елемената, молекули једињења 

и јони), типом хемијске везе и међумолекулским интеракцијама. 

2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома елемената до 

атомског броја 20 са својствима елемената и њиховим положајем у 

Периодном систему елемената. 

2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и електронске 

конфигурације атома елемената представља настајање ковалентне везе 

у молекулима елемената и молекулима једињења, а на основу 

електронске конфигурације јона настајање јонске везе између 

елемената 1. и 2. групе и елемената 16. и 17. групе Периодног система 

елемената. 

2.ХЕ.3.1.1. Објашњава периодичне трендове (атомски полупречник, 

енергија јонизације, афинитет према електрону, електронегативност) 

на основу електронске конфигурације атома елемената у s-, p- и d-

блоковима Периодног система елемената. 

2.ХЕ.3.1.2. Објашњава стварање хемијске везе (јонске, ковалентне - 

сигма и пи везе, координативно-ковалентне везе и металне везе); 

објашњава настајање водоничнe везe, њен значај у природним 

системима; предвиђа физичка и хемијска својства супстанци зависно 

од типа хемијске везе, симетрије молекула, поларности и 

међумолекулских интеракција. 

 

 објашњава својства дисперзних система и њихову 

примену у свакодневном животу;  

 рачуна количинску концентрацију, масену 

концентрацију и молалност раствора; 

 рачуна снижење температуре мржњења и повишење 

температуре кључања у воденим растворима 

електролита и неелектролита; 

 припреми растворе за потребе у лабораторији и 

свакодневном животу. 

 безбедно по себе и друге рукује лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама. 

 

2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих 

раствора у свакодневном животу и струци и употребу базира на 

познавању њихових својстава. 

2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и 

растворљивост супстанци; изводи потребна израчунавања и припрема 

раствор одређеног процентног састава за потребе у свакодневном 

животу и струци; препознаје значење количинске концентрације. 

2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор 

одређене количинске концентрације. 

2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и 

одређене масене и количинске концентрације од течних и чврстих 

супстанци, кристалохидрата и концентрованијих раствора и изводи 

потребна прерачунавања једног начина изражавања квантитативног 

састава раствора у други. 

 

 анализира односе количине супстанце, броја 

честица и масе супстанце; 

 образлаже значај квантитативних односа у 

хемијским системима; 

 изводи стехиометријска израчунавања на основу 

задатих података; 

 процењује топлотне промене у физичким и 

хемијским процесима на основу експерименталних 

2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на 

основу њих, сагледава односе између масе, количине и броја честица 

реактаната и производа. 

2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом 

енергије; разликује примере хемијских реакција током којих се 

енергија ослобађа (егзотермне реакције) или везује (ендотермне 

реакције) и препознаје примере примене хемијских реакција на основу 

топлотних ефеката који их прате. 
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података; 

 разматра факторе који утичу на брзину хемијске 

реакције и процењује њихов утицај на хемијске 

процесе у индустрији и свакодневном животу; 

 објашњава значај хемијске равнотеже у хемијским и 

технолошким системима; 

 експериментално испитује понашање хемијских 

равнотежних система. 

 

2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и 

хемијску равнотежу.  

2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при судару 

молекула који имају довољну енергију (енергију активације). 

2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу хемијских 

једначина и познатих података израчунава масу, запремину, количину 

и број честица супстанци које настају или су потребне за хемијске 

реакције. 

2.ХЕ.2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу 

термохемијских једначина или вредности промене енталпије и повезује 

их с практичним значајем. 

2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; 

препознаје утицај промене концентрације, температуре и притиска на 

однос концентрација реактаната и производа у затвореном 

равнотежном систему и повезује Ле Шатељеoв принцип с процесима у 

хемијској индустрији. 

2.ХЕ.3.1.8. Изводи стехиометријска израчунавања која обухватају 

реактант у вишку, нечистоћу реактаната (сировина) и одређује принос 

реакције. 

2.ХЕ.3.1.9. Израчунава промену енталпије при хемијским реакцијама 

на основу стандардних енталпија настајања. 

2.ХЕ.3.1.10. Пише и примењује изразе за брзину хемијске реакције и 

константу равнотеже; израчунава на основу одговарајућих података 

нумеричку вредност константе; наводи да константа равнотеже зависи 

једино од температуре; предвиђа утицај промене концентрације, 

температуре и притиска на хемијски систем у равнотежи на основу Ле 

Шатељеовог принципа. 

 

 разликује киселине и базе на основу једначина 

електролитичких дисоцијација и протолитичких 

реакција; 

 пише и тумачи једначине јонских реакција; 

 рачуна концентрације јона у растворима 

електролита на основу степена дисоцијације; 

 рачуна pH вредност раствора јаких киселина и база 

на основу количинске концентрације раствора; 

 препознаје примере киселина, база и соли у 

свакодневном животу; 

 испитује киселост водених раствора помоћу 

различитих киселинско-базних индикатора; 

 

2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-

базна својства раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности 

и повезује с примерима из свакодневног живота и струке. 

2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према протолитичкој 

теорији; разликује јаке и слабе киселине и базе на основу степена 

дисоцијације; користи јонски производ воде у израчунавању 

концентрације водоник- и хидроксид-јона, pH и pОH вредности 

водених раствора.  

2.ХЕ.3.1.7. Предвиђа смер одвијања јонских реакција и пише једначине 

реакција.  

 

 

 препознаје примере оксидоредукционих процеса у 

свакодневном окружењу; 

 пише и тумачи једначине оксидоредукционих 

реакција; 

 наводи примере оксидационих и редукционих 

средстава; 

 пореди својства метала у односу на реакције са 

киселинама (које немају оксидациона својства). 

 

2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје 

примере ових процеса у свакодневном животу и струци; разликује 

пожељне од непожељних процеса и наводи поступке којима се ти 

процеси спречавају (заштита метала од корозије). 

2.ХЕ.3.1.11. Одређује оксидационе бројеве елемената у супстанцама, 

оксидационо и редукционо средство и одређује коефицијенте у 

једначинама оксидо-редукционих реакција. 

 

 

Редни број теме Наставни садржај Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активност ученика 

1. 

 

Врста супстанце 2 + 1  -Фронтални  

- Индивидуални 

 

- Вербални 

 Демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 - учествовање у 

дискусији 

2. Честична природа 

супстанце 

5 + 3 Фронтални  

Индивидуални 

 

- Вербални 

 Демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 
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-решавање 

проблемских  

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

- учествовање у 

дискусији 

 

3. Хемијска веза 5 + 3 + 1 Фронтални  

Индивидуални 

 

- Вербални 

 Демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- решавање 

проблемских задатака 

 

4. Квантитативно 

значење симбола и 

формула 

3 + 2 Фронтални  

Индивидуални 

 

 Вербални 

 Демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- учествовање у 

дискусији 

 

5. Смеше – дисперзни 

системи 

 2 + 1 Фронтални  

Индивидуални 

Комбиновани 

 

 

-Вербални 

 Демонстративни 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- учествовање у 

дискусији 

6. Хемијске реакције 4 + 2 + 1 Фронтални  

Индивидуални 

 

 

 Вербални 

 Демонстративни 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 

7. Електролити 5 + 2 Фронтални  

Индивидуални 

Комбиновани рад 

 

Вербални 

 Демонстративни 

Рад на тексту 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

 

8. Основни типови 

хемијских реакција 

3 + 2  Фронтални  

Индивидуални 

Комбиновани рад 

 

 

 Вербални 

 Демонстративни 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

9. Неметали 7 + 3 Фронтални  

Индивидуални 

 

 

 

 Вербални 

 Демонстративни 

Рад на тексту 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 
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10. Метали 10 + 6 + 1 Фронтални  

Индивидуални 

 

 

 Вербални 

 Демонстративни 

Рад на тексту 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

Фонд: 2 часа недељно 

 

Наставни план 

 

редни број наставни садржај вежбе укупно 

1. Рачунарство и информатика 2 2 

2. Рачунарски системи 16 16 

3. Оперативни системи 14 14 

4. Обрада текста 22 22 

5. Рачунарске комуникације 14 14 

6. Мултимедијалне апликације 6 6 

  74 74 

 

Циљ и задаци: 

 

Циљ наставног предмета рачунарство и информатика за први разред гимназије природно-математичког и друштвено-језичког смерa је 

стицање основне рачунарске писмености и оспособљавања ученика за коришћење рачунара у даљем школовању и будућем раду. 

 

Задаци наставе рачунарства и информатике за први разред су: 

 

 упознавање ученика са унутрашњом организацијом рачунарских система 

 упознавање и оспособљавање ученика за коришћење оперативних система 

 упознавање и оспособљавање ученика за коришћење програма за обраду текста 

 упознавање и оспособљавање ученика за коришћење мултимедијалних апликација 

 стицање представе код ученика о могућностима примене рачунарских система 
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ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Учењем наставног предмета рачунарство и информатика ученик је оспособљен да примени стечена знања и вештине из области 

информационо-комуникационих технологија ради испуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и 

будућем раду. Развио је способност апстрактног и критичног мишљења уз помоћ информационо-комуникационих технологија. Развио је 

дигиталну писменост и позитивне ставове према рачунарским наукама.  

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије општу 

предметну компетенцију. Подразумевају способност за одговорно коришћење информационо-комуникационих технологија уз  препознавање 

потенцијалних ризика и опасности; способност писања програма вођених догађајима и разумевање принципа креирања добро структуираних 

програма. Специфичне компетенције обухватају способност за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем 

рачунара, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење и представљање у графичком облику. 

 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

− објасни улогу ИКТ у свакодневном 

животу 

− разуме изазове коришћења савремених 

тенологија на одговоран и безбедан 

начин 

− кратко опише најважније догађаје у 

развоју ИКТ  

− разликује и користи сервисе Интернета 

− приступа Интернету, самостално 

претражује, проналази информације у 

дигиталном окружењу и преузима их на 

свој уређај 

− класификује информације са интернета 

и процењује њихов  квалитет и 

поузданост 

− спроводи поступке за заштиту личних 

података и приватности на Интернету  

Информационо - 

комуникационе 

технологије у савременом 

друштву 

ИКТ у свакодневном окружењу (уређаји, облици 

комуникације, услуге) 

Развој ИКТ (прикупљања, складиштења, обраде, 

приказивања и преноса података) 

Друштвени аспекти ИКТ  (значај и примена дигиталних 

уређаја, карактеристике информационог друштва, утицај 

коришћења дигиталних уређаја на здравље и околину, 

интелектуална својина, безбедност, заштита личних 

података, правила понашања) 

Глобална мрежа (интернет) 

Сервиси интернета (електронска пошта, веб, друштвене 

мреже, блогови, форуми, учење, мапе, електронска трговина 

и банкарство, аудио и видео комуникација) 

Лепо понашање, право и етика на интернету. Безбедност и 

приватност на интернету 

 

− објасни начин дигиталног записа 

података и бинарног записа природних 

бројева 

− користи јединице за мерење количине 

података  

− кратко опише разлику између хардвера 

и софтвера  

− наводи основне карактеристике 

компонената дигиталног уређаја и 

њихову улогу 

− разликује системски од апликативног 

софтвера 

− објасни шта је оперативни систем и која 

је његова улога  

− познаје основне типове апликативног 

Рачунарство 

Дигитални рачунари и дигитални запис података (текста, 

растерске и векторске слике, звука)  

Начини приказивања/представљања података и дигиталног 

записа 

Хардверске и софтверске компоненте рачунарских система 
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софтвера  

− разликује појмове и типове лиценци 

софтвера и садржаја који се деле 

 

 

− разликује основе елементе графичког 

корисничког интерфејса 

− прилагоди радно окружење кроз 

основна подешавања 

− инсталира и деинсталира  корисничке 

програме 

− сачува, модификује и организује 

податке 

− разликује најчешће коришћене типове 

датотека 

Организација података и 

прилагођавање радног 

окружења 

 

Елементи графичко-корисничког интерфејса и интеракција 

са њима (радна површина, прозори, менији, дугмад, акције 

мишем или акције на екрану осетљивом на додир, пречице 

на тастатури, ...). 

Подешавања оперативног система (подешавање датума и 

времена, радне површине, регионална подешавања, 

подешавања језика и тастатуре, коришћење и подешавање 

корисничких налога). 

Инсталирање и уклањање програма (апликативних програма, 

драјвера). 

Рад са документима и системом датотека. 

Средства и методе заштите рачунара и информација. 
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− ефикасно и тачно уноси и уређује 

неформатиран текст 

− примењује основне елементе 

форматирања и структуирања текста 

− уређује на елементарном нивоу текст 

применом нотација за обележавање 

− постави напредне текстуалне и 

нетекстуалне елементе у креирани 

документ 

− познаје основне параметре стилизовања 

текста на нивоу карактера, параграфа и 

страница 

− користи и креира именоване стилове 

− користи елементе у тексту који се 

аутоматски ажурирају 

− припреми документ за штампу и 

одштампа га 

− уређује и приказује слајд презентације  

− примењује правила за израду добре 

презентације. 

− користи функционалнoсти намењене 

сарадничком раду 

Креирање и уређевање 

дигиталних докумената 

Унос текста и његово једноставно уређивање (ефикасно 

кретање кроз текст, копирање, премештање, претрага, замена 

текста). 

Форматирање и обликовање текста (странице, пасуса, 

карактера). 

Посебни елементи у тексту (листе, табеле, слике, 

математичке формуле, ...). 

Обележавање текста (MarkDown нотација и елементарне 

LaTeX формула) 

Коришћење и израда стилова, генерисање садржаја. 

Презентације и њихова примена (правила добре 

презентације, етапе у изради презентација). 

Креирање слајдова (уметање и форматирање текста, 

графикона, слика, звучних и видео-записа, ...). 

Штампање докумената. 

 

− описује алгоритмом ситуације из 

реалног живота (говорним језиком, 

псеудокодом, дијаграмом) 

− креира једноставан рачунарски програм 

у развојном окружењу 

− користи изразе за запис математичких 

формула 

− примењује  наредбе за контролу 

гранања и понављања 

− анализира програм и предвиђа његово 

понашање без покретања 

− проналази и отклања грешке у програму 

− креира програм који реализује 

једноставне интерактивну 2д графику 

− креира програм у текстуалном 

програмском језику 

− разуме и отклања синтаксне грешке у 

програмском коду 

 

Програмирање 

Појам алгоритма, структура алгоритма и начини описивања 

алгоритама 

Увод у алгоритме и програмирање: 

 аритметичка израчунавања (изрази, константе, 

променљиве, операције, основне уграђене 

функције) 

 гранање 

 понављање 

 дефинисање функција 

 коришћење колекција 

2д цртање уз помоћ графичких примитива: 

 увод у функионалност одабране графичке 

библиотеке (координатни систем, платно, оловке, 

четкице, ...) 

 цртање основних облика (дуж, квадрат, круг) 

 учитавање и приказ слике из датотеке 

 цртање правилних облика са понављајућим 

елементима 

Анимација и интерактивна 2д графика (реаговање на 

догађаје): 

 програмирање анимација (понављањем исцртавања 

облика у правилним временским интервалима) 

 концепт догађаја (догађаји миша и тастатуре) и 

обрада догађаја. 

 

Кључни појмови садржаја: информатика и рачунарство, хардвер, софтвер, датотека, фасцикла, обрада текста, слајд презентације, 

рачунарска мрежа, интернет сервиси, безбедност на интернету, алгоритам, рачунарски програм. 
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редни 

број 

теме 

наставни садржај 
број 

часова 
активности ученика 

начини и облици 

остваривања 

програма 

1. 

 

Рачунарство и 

информатика 

2 

 Упознају се са предметом. 

 Упознају се са кабинетом. 

 Упознају се са применом рачунара. 

 Упознају се са односом рачунара и друштва. 

 фронтални 

 групни 

2. 
Рачунарски 

системи 
16 

 Уче структуру рачунарског система. 

 Уче хардвер и софтвер. 

 Уче архитектуру рачунара. 

 Упознају се са развојним софтвером. 

корисничким софтвером, лиценцама, као и 

заштитом софтвера. 

 Уче начин функционисања процесора, 

покретање оперативног система и прекид рада. 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

3. 

 

Оперативни 

системи 

14 

 Уче рад са датотекама, фасциклама, иконама и 

прозорима. 

 Покрећу апликације ОС. 

 Раде са прозорима. 

 Уче коришћење додатних програма 

(бележница, цртање, калкулатор). 

 Раде са спољашњим меморијама. 

 Уче одржавање система. 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

4. Обрада текста 22 

 Уче да подесе: пасус, маргину, заглавље, 

подножје. 

 Подешавају радно окружење. 

 Уносе текст. 

 Уче да сачувају, учитају, и измене документ. 

 Раде са блоковима. 

 Уче рад са више докумената. 

 Уче да раде са табелама. 

 Умећу слике у документ. 

 Обележавају странице и постављају фусноте. 

 Уче да обликују и штампају документ. 

 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

5. 
Рачунарске 

комуникације 
14 

 Упознају се са комуникацијом између рачунара 

и рачунарским мрежама. 

 Уче како се рачунар повезује са Интернетом. 

 Раде са сервисима интернета. 

 Раде са претраживачима и читачима Интернета. 

 Преузимају садржаје са Интернета. 

 Уче да раде са електронском поштом. 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

6. Мултимедија 6 

 Упознају се са апликацијама за рад са 

мултимедијом. 

 Уче примену мултимедије у настави. 

 Користе CD и DVD са аудио и видео 

садржајима. књигама, енциклопедијама, и 

атласима. 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Наставни план 

  

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Појам музичке уметности и 2 1 3 
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изражајна средства 

Муѕика у првобитној људској 

заједници и културама старог 

века 

2 1 3 

Музила средњег века 

 

2 1 3 

Музика ренесансе 5 3 8 

Музика барока и рококоа 5 5 10 

Развој опере у XVIII веку 6 4 10 

    

Укупно 23 14 37 

 

Циљ:  
Циљ наставе предмета музичка уметност је да подстицањем, стварањем и даљим неговањем интересовања, навика и потреба за слушање 

вредних музичких остварења развија код ученика љубав према музичкој уметности, допринесе њиховом естетском и хуманом развоју и 

подизању нивоа њихове музичке и опште културе. 

Задаци: 

 - упозна ученика са изражајним средствима музичке уметности и особеностима основних музичких стилова и жанрова; 

- упозна ученика, кроз слушање музике, са највреднијим делима различитих стилова и облика; 

- усваја и прошири основне музичкотеоријске појмове историјским редом; 

- створи и развије навике код ученика да слушају вредна музичка дела, прате музички живот, изграђују позитиван став према музичкој 

уметности и праве сопствене дискотеке; 

- богати и оплемењује емоционални живот ученика и развије способности за процену уметничке вредности; 

- васпитава ученика у неговању националног идентитета, патриотизма, хуманизма и интернационализма; 

- негује певање и свирање познатих примера из дела српске, југословенске и светске музике; 

- негује хорско и оркестарско музицирање у школи. 

 

ОПШТА  ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и сопствене културе и идентитета. 

Заступа одговоран однос према традицији свог народа и других култура а културолошке разлике сматра предностима што користи у 

развијању идеја и сарадњи. Искуства и вештине у слушању и опажању приликом индивидуалног и групног извођења примењује у 

комуникацији са другима. Развија естетске критеријуме према музичким и вредностима уопште и отворен је према различитим уметничким 

садржајима. Своја осећања, размишљања, ставове изражава на креативан и конструктиван начин што му помаже у остваривању постављених 

циљева. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Ученик користи језик музике за изражавање својих осећања, идеја и комуникацију са другима. Кроз познавање музичког језика и 

стилова, ученик увиђа везу музике са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. Ученик у свакодневном животу примењује 

стечена музичка искуства и знања и истражује могућности ИКТ-а за слушање, стварање и извођење музике. Уважава и истражује музичке 

садржаје различитих жанрова, стилова и култура. Доприноси очувању и развоју музичке културне баштине. Има критички став према 

музици и њеном утицају на здравље.Прати и учествује у музичком животу заједнице и изражава критичко мишљење са посебним освртом на 

улогу музике у друштвеним дешавањима. Испoљaвa и aртикулишe oснoвнe eлeмeнтe музичкoг укусa. 

 

Разред Први    

Годишњи фонд часова 37 часова 

 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 

 препозна друштвено-историјски и 

културолошки амбијент у коме се развијају 

различити видови музичког изражавања; 

– демонстрира познавање музичке 

терминологије и изражајних средстава 

музичке уметности у склопу предложених 

тема; 

– препозна обрађене музичке стилове и 

жанрове према основним карактеристикама; 

УВОД У МУЗИКУ 

Човек и музика. 

Основни музички појмови. 

Музика у друштву. 

Музички фолклор. 

Музика кроз векове. 

Слушање музичких примера у складу са наведеним 

садржајем. 

Извођење једноставнијих музичких примера у вези 

са обрађеном темом. 
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 препозна утицај ритуалног понашања у 

музици савременог доба (музички елементи, 

наступ...); 

 препозна  музику различитих народа Старог 

века; 

– уочи сличности и разлике између 

ранохришћанске, православне и 

римокатоличке духовне музике; 

– разликује духовну од световне 

музикесредњег века и ренесансе; 

– сагледа улогу музике у средњовековној 

Србији у односу на музику византијске и 

грегоријанске  традиције средњег века; 

– разликује ренесансну полифонију од 

средњовековног вишегласја; 

–препозна репрезентативне музичке примере 

најзначајнијих представника од ренесансе до 

краја барока; 

– анализира начине коришћења изражајних 

средстава у одабраним музичким примерима  

из различитих култура, стилова и жанрова; 

– презентује развој музичких инструмената и 

облика закључно са бароком; 

– повеже музичке облике са извођачким 

саставом; 

– разликује  вокално-инструменталне и 

инструменталне  облике до краја барока; 

– објасни настанак и развој опере и њен 

синкретички карактер; 

– звучно идентификује структуралне елементе 

опере (увертира, арија, речитатив, хор...)и 

њихову улогу; 

– објасни значај Глукове реформе за даљи 

развој опере; 

– дефинише разлогенастанка комичне опере; 

– изводи музичке примере  користећи 

традиционалне и/или електронске 

инструменте, глас и покрет; 

– уочава у свакој од епоха међусобну 

повезаност музичке уметности са другим 

уметностима; 

– објасни како је музика повезана са 

дисциплинама ван уметности (музика и 

политика/друштво; технологија записивања, 

штампања нота; физичка својства 

инструмената; темперација и заједничко 

свирање); 

– изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума…); 

– објасни улогу свих актера у презентацији 

музичког дела/жанрова; 

– користи могућности ИКТ-а (коришћењем 

матрица, караоке програма, аудио снимака) 

за самостално истраживање, извођење и 

стваралаштво; 

– критички просуђује утицај музике на 

здравље; 

– поштује правила музичког бонтона. 

 

МУЗИКА У ПРВОБИТНОЈ 

ДРУШТВЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ И 

КУЛТУРАМА СТАРОГ ВЕКА 

Корени музике и њене првобитне улоге.  

Најстарији музички инструменти.  

Музика у животу старих источних народа, Грчке и 

Рима (улога, облици, инструменти, теорија) 

Слушање - избор 

Снимци традиционалне народне музике разних 

народа, племенских заједница и етничких група. 

Традиционална музиканарода Блиског и Далеког 

истока, античке Грчке и Рима (на реконструисаним 

инструментима, солистичко и хорско/унисоно 

певање, видео снимци традиционалног позоришта 

Кине и Индије). 

Извођење једноставнијих музичких примера у вези 

са обрађеном темом. 

МУЗИКА СРЕДЊЕГ ВЕКА 

Ранохришћанска музика. Византијско певање.  

Грегоријански корал.  

Рани облици вишегласја: органум, дискант, мотет.  

Световна музика средњег века: трубадури, трувери 

минезенгери.  

Духовна и световна музика у средњевековној 

Србији.  

Музика средњег века као инспирација за уметничку 

и популарну музику. 

Слушање– избор 

Грегоријански корал, Византијско певање, органум, 

мотет 13.века; 

Рамбо де Вакера – Календа маја;  

Адам де ла Ал – Игра о Робену и Мариони; Кир 

Стефан Србин – Ниња сили. 

Тв емисије (инсерти): 

Серијал Драгослава Гостушког о развоју српске 

музике кроз векове. 

Извођење једноставнијих музичких примера у вези 

са обрађеном темом 

МУЗИКА  

РЕНЕСАНСЕ 

Три века великих достигнућа у уметности 

(14.,15.,16. век).  

Развој духовног и световног вишегласја – Арс Нова, 

Франко-фламанска школа, ренесанса у Италији. 

Мотет, миса, мадригал, шансон.  

Највећи представници ренесансне вокалне музике: 

Ђ. П. да Палестрина, О. ди Ласо, Л. Маренцио, Ђ. 

да Веноза.  

Инструментална музика ренесансе: ричеркар и 

канцона. 

Слушање – избор 

Г. де Машо – Миса; 

Ж. де Пре – Мотет; 

Ђ. П. да Палестрина –Миса папе Марчела 

(одломак); Ласо: Матона миа кара,Ехо– мадригали. 

Изабрани мадригал (хроматски): 

Л.Маренција или Ђ.да Венозе;  

К.Жанекен–Битка код Марињана; Певање птица – 

шансони; 

Ђ. Габриели–Соната пиан е форте;  

АнсамблРенесанс– избор. 

Извођење једноставнијих музичких примера у вези 
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са обрађеном темом 

МУЗИКА  

БАРОКА И РОКОКОА 

Нова уметничка и музичка стремљења у епохи 

барока.  

Појава опере и њен развој у Италији, Француској, 

Немачкој, Енглеској.  

Најистакнутији представници:  

К. Монтеверди, А. Скарлати,  

Ж. Б Лили, Х. Персл, Г.Ф. Хендл  

К. В. Глука. 

Развој инструменталних облика: свита, барокна 

соната, барокни концерт, фуга. 

Развој вокално-инструменталних облика у бароку: 

кантата, ораторијум, пасија.  

Представници инструменталне музике у бароку и 

рококоу:  

А. Корели, А. Вивалди, Ј. С. Бах, Г.Ф. Хендл, Д. 

Скарлати. 

Криза италијанске опере серије и реформа К. В. 

Глука.  

Рађање комичне опере и њени први представници: 

Ђ. Б. Перголези и Д. Чимароза. 

Слушање– избор 

К. Монтеверди – Орфејев ламент, арија Аријаднина 

тужбалица(Lasciatemimorire);  

Ж. Б. Лили– увертира по избору;  

Х. Персл–Тужбалица Дидоне; 

А. Скарлати –Виртуозна арија (за контратенор); 

А. Корели – Кончерто гросо (бр.8 Божићни); А. 

Корели –La folia (варијације);  А. Вивалди – 

Годишња доба (по избору);  

Ј. С. Бах: Француска или Енглеска свита; Виолински 

концерт Е-дур, Бранденбуршки концерт бр.2; 

Свита бр. 2, ха-мол; Токата и фуга де-мол за 

оргуље; Одломци из Пасије по Матеји и Мисе ха-

мол;  

Г. Ф. Хендл – Музика на води(одломак); Арија 

(Омбра маи фу) из опере Ксеркс; Алелуја из 

ораторијума Месија; 

Д. Скарлати –  сонате по избору;  

Ф. Купрен – Жетеоци, Мистериозне барикаде; 

К. В. Глук–арија Орфеја и Хор духова из опере 

Орфеј и Еуридика; Увертира за оперу Алчеста или 

Ифигенија на Аулиди;Ђ. Б. Перголези–арија 

Серпине из опере Служавка господарица; Д. 

Чимароза – увертира за оперу Тајни брак.  

Филмови (delta video) 2008. г: 

Сведочанства о генијима(инсерти): 

Ј. С Бах, Г. Ф.Хендл. 

Хистори: по избору. 

Образовни програм РТС (Трезор). 

Извођење једноставнијих музичких примера у вези 

са обрађеном темом. 

Кључни појмови садржаја: стил, средства музичког изражавања, музички жанрови, композитори и друштвено-историјски контекст 
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Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 3 

Појам музичке 

уметности и 

изражајна средства 

-Вербална метода 

-фронтални рад 

 

 

-Размењују 

мишљења и ставове 

о уметности и 

музици 

- постављју питања 

- информисање од 

старне ученика о 

музици коју 

слушају и 

музичким 

догађајима које 

прате 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3 

Муѕика у првобитној 

људској заједници и 

културама старог 

века 

-Вербална метода 

-фронтални рад 

 

 

Слушају предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

3. 3 
Музика средњег века 

 

-Вербална метода 

-фронтални рад 

 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

4. 8 

Музика ренесансе 

-Вербална метода 

-фронтални рад 

 

 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

5. 10 

Музика барока и 

рококоа 

-Вербална метода 

-фронтални рад 

 

 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

6. 10 
Развој опере у XVIII 

веку 

 

-Вербална метода 

-Слушају 

предавања 
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-фронтални рад 

 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Наставни план   

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Општи део 2 - 2 

Ликовна дела и споменици 

културе 

4 2 6 

 

Самостално ликовно 

изражавање 

- 12 12 

Ликовна дела и споменици 

културе 

5 3 8 

Самостално ликовно 

изражавање 

- 2 2 

Ликовна дела и 

споменици културе 

4 3 7 

Укупно 15 22 37 

 

 

Циљ: 
Циљ образовања у ликовној уметности је откривање свих расположивих могућности код ученика за ликовно изражавање, оспособљавање за 
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разумевање ликовних дела, као и оплемењивање личности ученика у складу с друштвеном, хуманистичком и стручном оријентацијом. 

 

Задаци:  
- уводи ученика у свет вредности стваралачког мишљења кроз проблемске задатке у практичном и теоретском раду; 

- упути ученика да схвати уметничко дело у оквиру друштвено-историјских услова; 

- оспособи ученика да стечена практична и теоретска знања примени у будућим занимањима; 

- упозна ученика с ликовним законитостима кроз самостална ликовна остварења; 

- уведе ученика у свет опажања и доживљавања ликовних дела и упути да се критички односи према властитим и туђим ликовним делима; 

- развија лични однос ученика према сликарским, графичким, вајарским и архитектонским остварењима, као и остварењима примењених 

уметности и дизајна; 

- упозна ученика с основним одликама и развојем уметности у друштвено-историјским раздобљима у нас и у свету; 

- омогући свестрани развој ученикове личности, како емоционално-доживљајних тако и интелектуално-креативних способности; 

- развија потребе и смисао за самостално стварање образовања и доживљавања уметничких дела у условима слободног изражавања 

стваралачких могућности појединца у нашем друштву; 

- упути ученика да тумачи уметност на научним основама како би доприносио оплемењивању међуљудских односа; 

- изгради схватање код ученика да истицање универзалности ликовног језика утиче на укидање језичких, националних и расних раздвајања; 

- упозна ученика с ликовним наслеђем наше земље, како би се развијали смисао, осећања и потребе неговања културних тековина; 

- изгради схватања код ученика да бављење ликовним уметностима треба да постане навика неопходна за развој целовите личности 

 

Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик свесно опажа и тумачи разноврсне визуелне и аудиовизуелне информације са којима се среће. Повезује нова сазнања са 

претходно стеченим знањем и искуством у смислене целине и истражује њихову примену у различитим ситуацијама. Користи разноврсне 

подстицаје за развијање креативних идеја. Бира најефикаснији начин да изрази своја запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске 

доживљаје, осећања и позитивне ставове.  Препознаје своје потребе и способности,  развија самопоуздање и самопоштовање и мотивисан је 

да се континуирано усавршава. Комуницира испољавајући разумевање и уважавање других и одговорно сарађује са другима. Разуме значај и 

улогу визуелне уметности у друштву, вредност сопствене културе и културе других народа и има одговоран однос према очувању културне 

баштине. 

Основни ниво  

На основном нивоу ученик има следеће компетенције: уважава различитости у опажању и доживљавању визуелних и 

аудиовизуелних информација. Разуме свакодневне визуелне и аудиовизуелне поруке. Самостално се изражава у одабраном медију и 

доприноси у заједничком раду. Разуме значај наслеђа културе свог и других народа. 

Средњи ниво  

На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: уме јасно да пренесе другима свој доживљај визуелних и аудиовизуелних 

информација. Разуме садржаје уметничких дела и производа. Изражава се различитим медијима, самостално и у сарадњи са другима. 

Користи одабране садржаје као подстицај за стваралачки рад. 

Укључује се у културни живот заједнице. 

Напредни ниво  

На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: разуме значај и утицај визуелних садржаја у односу на контекст. Мотивисан 

је да континуирано развија естетичке критеријуме. Уме да преведе идеје и информације из једне форме у другу. Примењује одабране методе 

и поступке за развијање креативних идеја и стварање оригиналних радова. Доприноси очувању и неговању културног живота заједнице. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Основни ниво 

На основном нивоу ученик има следеће компетенције: испољава одговоран однос према себи и другима када преузима, модификује, 

објављује и коментарише визуелне и аудиовизуелне садржаје на интернету, друштвеним мрежама и у осталим видовима комуникације. 

Опажа и тумачи садржаје билборда, рекламних паноа, промотивних спотова, огласа на телевизији и интернету и друге визуелне и 

аудиовизуелне поруке са којима се свакодневно среће. Бира медиј и одговарајућу технику/апликацију којом најефикасније може да изрази 

своја запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске доживљаје, осећања и позитивне ставове, у самосталном и заједничком раду. 

Разматра значај наслеђа културе за национални идентитет, смањење сиромаштва, туризам и развој локалне и шире заједнице. 

 

Средњи ниво 

На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: уме јасно да изрази своја опажања, тумачења и доживљај визуелних и 

аудиовизуелних информација, у усменој, писаној, визуелној или аудиовизуелној форми.  Процењује свој доживљај уметничких дела 

поредећи исте теме, мотиве и поруке изражене различитим средствима и техникама визуелних уметности и различите теме, мотиве и поруке 

изражене истим средствима/материјалом. Уме да изрази запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске доживљаје, осећања и позитивне 

ставове различитим медијима, средствима и техникама визуелних уметности, самостално и у сарадњи са другима. Мотивисан је да истражује 

примену изражајних својства материјала, техника и принципа компоновања (дизајна). Самостално истражује различите изворе информација 

или наслеђе културе и користи одабрани појам, текст, визуелне, аудитивне и аудиовизуелне информације као подстицај за стварање 

оригиналног рада. Стекао је навику да прати и посећује догађаје културе у заједници.  

 

Напредни ниво 

На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: тумачи значај и утицај визуелних садржаја на посматрача и друштво у 

односу на место, време, друштвене прилике, технолошки развој и културолошки оквир. Истражује форме уметничких дела кроз историју, 
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ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању 

да: 
ТЕМА САДРЖАЈИ 

– изражава своја интересовања и естетске 

доживљаје одабраним средствима и техникама; 

– користи уметничко наслеђе као подстицај за 

стваралачки рад; 

– обликује презентације усклађујући текст и слику; 

– образложи свој естетски доживљај археолошких 

налаза, уметничких дела, споменика културе и 

објеката у окружењу; 

– укаже на сличности, разлике и међусобни утицај 

уметности одређених култура, цивилизација и 

периода;  

– користи, самостално, литературу и интернет за 

истраживање; 

– издваја кључне информације из текста и слике; 

– извештава о учешћу у одабраним дешавањима у 

уметности и култури излажући сопствене утиске 

и мишљење; 

– разматра значај и улогу културе и уметности у 

друштву;  

– предлаже обилазак одабраног споменика културе 

у земљи или иностранству. 

ОДНОСИ 

Уметност (Зашто човек ствара уметност; Уметност и 

природа; Уметност и друштво; Уметност и наука; 

Уметност и технологија; Уметност у простору и 

времену; Уметност и религија; Уметност и кич...). 

Пропорције (Човек и простор; Скулптуре у пленеру; 

Пејзаж и архитектура; Реални и имагинарни 

простор...). 

Стваралаштво (Уметник и његово дело; Уметничко дело 

и публика; Подстицај за стваралачки рад; Дизајн и 

функционалност...). 

ПОЈАВЕ 

 

Ликовна дела (Композиције; Изражајна средства 

визуелних уметности; Читање слике; Интеграција 

различитих уметности...). 

Наслеђе (Уметност кроз епохе; Утицај прошлих 

култура и остварења на савремени живот; Културна 

добра и туризам; Комерцијализација уметничких дела; 

Установе културе...). 

 

 

Кључни појмови садржаја: уметност, пропорције, стваралаштво, ликовна дела, наслеђе. 

 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 2 Општи део 

 Облици рада:  

Фронтални 

Методе:  

Вербална  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају, 

излажу стечена 

знања 

 

2. 

 

6 
Ликовна дела и 

споменици културе 

Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

Демонстративна 

Комбинована  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

њихове међусобне утицаје и утицај на савремену уметност и друштво. Пореди критеријуме за процену естетичких квалитета уметничких и 

неуметничких дела. Преводи визуелне садржаје у текстуалне и вербалне и текстуалне, вербалне, аудитивне и мисаоне садржаје у визуелне. 

Истрајан је у развијању техничких вештина у одабраном медију/дисциплини. Познаје начине помоћу којих уметници развијају креативне 

идеје, превазилазе стваралачку блокаду и проналазе подстицај за рад. Примењује научено у различитим ситуацијама које захтевају креативна 

решења. Активно доприноси очувању и неговању уметности и културе, као конзумент, промотер и/или учесник у уметничким дешавањима и 

пројектима. 

 

Разред Први  
Годишњи фонд часова 37  часова 
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разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају, пишу 

семинарски рад, 

излажу стечена 

знања 

3. 12 
Самостално ликовно 

изражавање 

Облик рада: 

Индивидуални 

Метода:  

Практични рад и 

радионица 

Цртају, сликају 

4. 8 
Ликовна дела и 

споменици културе 

 

Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

Демонстративна 

Комбинована  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају, 

излажу своја знања 

5. 2 
Самостално ликовно 

изражавање 

Облик рада: 

Индивидуални 

Рад у пару 

Метода:  

Практични рад и 

радионица 

Цртају, сликају 

6. 7 
Ликовна дела и 

споменици културе 

Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

Демонстративна 

Комбинована  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају, 

излажу стечена 

знања, 

образложавају 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Наставни план  

 

 

 

Наставни садржај 

 

 

Број  

часова 

обраде 

Број часова  

утврђив. 

 

Провера 

Укупан 

број  

часова 
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Процена психомоторних способ.   6 6 

Одбојка-техника 5 5 1 11 

Атлетика-спринт трчање 3 4 1 8 

Гимнастика-Вежбе на тлу 7 6 1 14 

Кошарка-техника 5 6 1 12 

Рукомет-техника 5 4 1 10 

Одбојка- тактика 4 3 1 8 

Процена психомоторних способ.   5 5 

     

     

Укупно 29 28 17 74 

 

 

Циљ: Да ученици кроз разноврсне облике система физ. вежбања,теоретског васпитања, образовања и напора мисли схвате смисао,врдности 

и значај спонтаних и организованих кретно-игровних и спортских активности за свој физички раст и развој,здравље и радну способност, 

личну и друштвену срећу. 

Задаци:Да ученици: 

 заволе игру,кретање,вежбање,спорт као средство физичког васпитања 

 постигну хармоничан физички раст и развој , побољшају моторичке способности и правилно држање тела; 

 прошире хигијенске навике ради ефикасног унапређења и чувања здравља, повећања отпорности организма на штетне утицаје 

савременог начина живота и рада и неповољне утицаје средине; 

 усвоје одређена моторичка знања, умешћа и навике неопходне за ефикасно испуњење потреба јачања и очувања здравља, 

коришћења слободног времена за физ. васп. и решавање свакодневних кретних захтева; 

 подстичу, активирају и самопотврђују скривене способности и моторичке надарености за интегрално усавршавање у креативно-

игровним и спортским активностима. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Учењем наставног предмета Физичко васпитање ученик стиче вештине и овладава знањима о културним вредностима телесног 

вежбања. Стечена знања примењује у свакодневном животу, специфично-професионалним и ванредним животним ситуацијама. Разуме 

потребу редовног бављења физичком активношћу и континуираног развоја физичких способности и активно ради на њиховом 

унапређивању. Вежбајући унапређује  здравље, здравље околине и квалитет живота. Путем различитих видова физичке активности исказује 

лични идентитет, креативност, емоције, комуницира, неутралише или смањује на најмању меру негативне утицаје савременог живота. Кроз 

предмет физичко васпитање развијају се: толеранција, хумани односи одговорност, поштовање правила, квалитетна међусобна 

комуникација, еколошки однос према природном окружењу, и способност за учешће у спортско-рекреативним и спортским активностима 

током целог живота.   

Основни ниво 

Достиже и одржава оптималан ниво физичких способности. Ученик је оспособљен да води бригу о властитом здрављу и здрављу 

околине. Препознаје и разуме законитости утицаја физичког вежбања на антрополошки статус. Спроводи физичко вежбање уз безбедносне, 

здравствено-хигијенске и организационо-техничке мере. Супротставља се свим  облицима насиља у физичком васпитању, спорту и 

рекреативним активностима. 

Средњи ниво 

Бира спортско-рекреативну активност у циљу одржавања и унапређивања физичких способности и здравља, у складу са сопственим 

потребама и интересовањима. У вежбању сарађује и помаже другима поштујући индивидуалне разлике. Редовно вежба у слободно време. 

Напредни ниво  

Самоиницијативно примењује разноврсне програме и облике индивидуалног и колективног вежбања, уз поштовање индивидуалних 

разлика учесника у телесном вежбању. Преузима одговорност за сопствене изборе када је реч о животном стилу (физичка активност, 

исхрана, ризична понашања и др) и процењује дугорочне позитивне, односно негативне последице по здравље и квалитет живота појединца, 

породице и окружења. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

На основу стечених знања ученик користи разноврсне програме вежбања и користи изворе информација ради унапређивања 

здравља, моторичких способности и вештина. Испољава позитиван став према физичком васпитању и спорту. Поштује правила и негује 

здраве међуљудске односе приликом реализовања физичке/спортске активности. Промовише улогу физичког васпитања и спорта у 

унапређивању здравља и превентивно деловање на настајање болести и социо-патолошких појава. Ученик је стекао знања о могућности 

коришћења превентивног вежбања ради отклањања негативниих утицаја будуће професије. 

Основни ниво 

Ученик зна функцију једноставних вежби и програма развоја моторичких способости; зна основну технику и тактику спортских 

грана; понаша се дисциплиновано поштујући мере безбедности у вежбању; зна да упореди вредности почетних и финалних резултата мерења 
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моторичких способности у односу на референтне вредности за свој узраст и пол. У процесу вежбања сарађује са другима и помаже им уз 

поштовање индивидуалних разлика.   

Средњи ниво 

Ученик је у стању да самостално састави и примени програме вежбања препознавајући везу са здрављем и психо-физичким 

развојем; зна сложеније техничко-тактичке елементе спортске гране; примењује правилне поступке у случају незгоде током вежбања; 

вреднује и цени допринос физичке активности здрављу и квалитету живота. Учествује у различитим спортским такмичењима и спортско-

рекреативним активностима у школи и, у складу са интересовањима помаже у њиховом планирању и реализацији. 

Напредни ниво 

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније програме вежбања; самостално и у сарадњи са другима решава 

сложене тактичке задатке; препознаје основне законитости оптерећења у физичким и спортским активностима, промовише њихову  улогу у 

унапређивању здравља и превентивно деловање на настанак хроничних незаразних обољења и социо-патолошких појава; редовно се бави 

спортским и спортско-рекреативним активностима у слободно време, и у складу са интересовањима учествује и помаже на школским 

такмичењима и другим манифестацијама. Користи физичку активност ради веће ефикасности учења и елиминисања штетних 

професионалних утицаја. 

 

 

 

Разред Први (за све смерове) 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

ИСХОДИ 
По завршетку првог разреда ученик 

ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

− сврсисходно примењује вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

− упореди и анализира резултате 

тестирања са вредностима за свој 

узраст и сагледа сопствени 

моторички напредак; 

− планира и примењује усвојене 

моторичке вештине у 

свакодневном животу; 

− игра један народни и један  

друштвени плес; 

− примењује и поштује основе 

принципе вежбаоног процеса и 

правила тимских и спортских 

игара; 

− одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима 

у просторима за вежбање; 

− навија фер; 

- разликује различите типове 

физичке активности; 

- примењује одговарајуће вежбе у 

складу са сопственим 

могућностима и потребама;  

− препозна ниво оптерећења током 

вежбања; 

− уочи грешаке у извођењу покрета и 

кретања;  

− учествује на одељењском, 

разредном и другим такмичењима 

и/или спортско-рекреативним 

манифестацијама за које се школа 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Тестирање ученика. 

Кондициона припрема ученика: 

- вежбе за развој снаге; 

- вежбе за развојпокретљивости; 

- вежбе за развој издржљивости; 

- вежбе за развој брзине: 

- вежбе за развој координације. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ  

И СПОРТСКЕ 

ДИЦИПЛИНЕ 

 

 

Атлетика 

 

Усавршавање технике трчања на кратким стазама. 

Усавршавање технике трчања на средњим стазама. 

Усавршавање технике скок удаљ. 

Усавршавање технике скок увис. 

Бацање кугле. 

Спортска 

гимнастика 

Вежбе на тлу 

Основни садржаји 

Провера савладаности елемената  гимнастике из 

основне школе. 

Вага претклоном и заножењем и спојено, одразом 

једне ноге колут напред. 

Став на шакама, издржај, колут напред. 

Два повезана премета странце удесно (улево). 

Проширени садржаји 

Премет странце са окретом за 180o „рондат“. 

Колут назад до става о шакама. 

Премет напред. 

Прескок 

Згрчка. 

Разношка. 

Кругови(дохватни) 

За ученике : 
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определи; 

− помаже организацији школских 

спортских манифестација; 

− користи могућности за 

свакодневну физичку активност у 

окружењу и редовно вежба у 

складу са својим потребама; 

− примени принципе здраве исхране; 

− примењује правила безбедности у 

различитим физичким 

активностима у школи и ван 

школе; 

− у групним активностима ради на 

остваривању заједничких циљева; 

− решава конфликте на социјално 

прихватљив начин; 

− при вежбању и кретању уочи и 

негује естетске вредности; 

− коригује последице дуготрајне 

седентарне активности, положаје, 

покрете и кретања који имају 

негативан утицај на здравље 

применом физичког вежбања;  

− поштује здравствено-хигијенска и 

еколошка правилау вежбању; 

− редовно контролише своје 

здравље; 

− повезује штетан утицај које 

психоактивне супстанце имају на 

здравље. 

 

- вучењем вис узнето; 

- вис стражњи, издржај; 

- вучењем вис узнето; 

- спуст у вис предњи. 

За ученице: 

- уз помоћ суножним одскоком наскок у 

згиб; 

- њих у згибу/уз помоћ; 

- спуст у вис стојећи. 

Разбој 

За ученике: 

Основни садржаји 

Паралелни разбој. 

Њих у упору. 

Саскоци. 

Састав. 

Проширени садржаји 

Њих у упору, њих и зањихом склек; 

њих и предњихом упор, зањих, предњихом склек, 

зањихом упор, саскок са окретом за 180о.. 

Предношка (окрет према притки). 

 

За ученице двовисински разбој или једна притка 

вратила : 

- наскок у упор на н/п (или узмак замахом 

једне ноге); 

- премах одножно десном/левом ногом до 

упора јашућег; 
- прехват у потхват упорном руком (до 

предножне) и спојено одножењем заножне 

премах, саскок са окретом за 90(одношка), 

завршити боком према притки. 

 

Вратило – дохватно 

За ученике: 

Основни садржаји 

Суножним одразом узмак. 

Саскок замахом у назад. 

Проширени садржај 

Ковртљај назад из упора. 

 

Греда 

За ученице: 

Основни садржаји 

Вежба на ниској греди од елемената предвиђених у 

основној школи. 

Висока греда ходање са различитим гимнастичким 

елементима. 

Проширени садржаји 

Састав на греди. 

 

Коњ са хватаљкама 

За ученике: 
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Проширени садржај 

Премах одножно десном напред, замах улево, замах 

удесно, замах улево и  спојено премах левом 

напред, премах десном назад, замах улево, замах 

удесно и спојено премахом десне; саскок са окретом 

за 90улево до става на тлу, леви бок према коњу. 

Физичка 

активност по 

избору 

 

 

Понављање и утврђивање раније обучаваних 

елемената технике. 

Проширивање и продубљавање техничко-тактичких 

способности  ученика.  

Учествовање на такмичењима на нивоу одељења. 

Плес и ритмика 

Основни садржаји 

Народно коло „Моравац”. 

Енглески валцер. 

Проширени садржаји 

Народна кола и плесови по избору. 

Ритмички елементи и вежбе по избору. 

Полигони 

 

Кобиновани полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима. 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Физичко 

образовање 

Основна правила и принципи вежбања: 

- загревање, 

- разгибавање, 

- дисање, 

- дозирање вежбања, 

- смиривање организма. 

Основне моторичке способности. 

Правила спортских игара и дисциплина. 

Безбедност у вежбању. 

Здравствена 

култура 

Појам здравља. 

Физичко вежбање у функцији унапређивања 

здравља и превенције болести. 

Болести које настају услед неправилног одржавања 

личне хигијене и нередовне физичке активности. 

Значај редовних лекарских прегледа. 

Уравнотежена и здрава исхрана. 

Психоактивне суспстанце и недозвољена средства. 
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Kључне речи садржаја: вежбање, образовање, здравље, превенција. 

 

 

Разред Први (за гимназијска одељења за спортисте) 

Годишњифондчасова 74 часа 
 

ИСХОДИ 
По завршетку првог  разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

− сврсисходно примењује вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања у складу са потребама и 

спортом којим се бави; 

− упореди и анализира резултате 

тестирања моторичких способности и 

њихов допринос резултатима у спорту 

којим се бави; 

− примењује усвојене моторичке 

вештине; 

− примени стечена теоријска знања у 

спорту којим се бави; 

− игра један народни и један  друштвени 

плес; 

− поштује и примени основне принципе 

процеса вежбања при самосталном 

вежбању-тренирању; 

− одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима у просторима 

за вежбање; 

− примени етичка правила у спорту; 

- изабере различите типове физичке 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

 

Увод у програм. 

Врсте тестирања  у спорту и физичком 

васпитању. 

Анатомско-физиолошке основе вежби снаге. 

Анатомско-физиолошко основе 

флексибилности. 

Физиолошке и биохемиске основе 

издржљивости. 

Антропомоторичке основе брзине. 

Основи координације. 

СПОРТСКО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

 

 

Заједничке карактеристике 

трчања(биомеханичке основе трчања спринта, 

трчања на средњим и дугим стазама, 

осцилаторни карактер трчања). 

Облици испољавања брзине (латентно време 

моторне реакције,фреквенција покрета). 

Комбинација облика испољавања брзине. 

Заједничке карактеристике скокова. 

Структура атлетских бацања. 
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активности у складу са потребама 

тренинга; 

- изабере одговарајуће вежбе у складу 

са захтевима тренажног процеса 

спорта којим се бави;  

− регулише ниво оптерећења током 

самосталног вежбања-тренирања; 

− коригује грешке у извођењу покрета и 

кретања;  

− помаже у организацијишколских 

спортских манифестација; 

− користи физичке активности ради 

опоравка и компензаторног вежбања у 

складу са својим потребама у спорту и 

очувањем здравља; 

− примени принципе здраве исхране; 

− примењује правила безбедности у 

различитим физичким активностима у 

школи и ван ње; 

− у групним активностима доприноси 

остваривању заједничких циљева; 

− решава конфликте на социјално 

прихватљив начин; 

− при вежбању и кретању уочи и негује 

естетске вредности; 

− избегава активности које имају 

негативан утицај на здравље и 

остварења у спорту;  

− анализира утицај спорта којим се бави 

на споствено здравље;  

− примени друге видове физичког 

вежбања за опоравак и унапређивање 

својих могућности у спорту којим се 

бави; 

− храни се у складу са потребама 

тренажног процеса; 

− поштује здравствено-хигијенска и 

еколошка правилау вежбању; 

− разумештетан утицај допинга и других 

недозвољених супстанци у спорту; 

− примени прву помоћ приликом 

најчешћих повреда у спорту. 

 

Значај акробатике у тренингу спортиста. 

Значај вежбања на справама у тренингу 

спортиста. 

Елементи спортске гимнастике као допунски 

тренинг спортиста. 

Основе обучавања кретања у спорту. 

Значај спортских игара и њихов утицај на 

развој способности. 

Спортке игре као допунски и компензаторни 

садржаји тренинга. 

Плес 

Значај и улога плесова у културном развоју 

спортиста. 

Спортски плес. 

Народна кола. 

Друштвени плесови. 

Значај плеса као допунског вежбања у 

усавршавању спортиста. 

Полигони 

Полигони као показатељи моторичке 

образованости и физичке способности. 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Физичко 

образовање 

Структура физичке културе и основе спорта. 

Физичка вежба као основно средство и метод у 

физичком васпитању и спорту. 

Појам и врсте тренинга. 

Основна правила и принципи вежбања и 

структура тренинга (загревање, разгибавање, 

дисање, дозирање вежбања, смиривање 

организма). 

Структура моторичких способности. 

Безбедност у вежбању. 

Физичко вежбање као превенција. 

Позитивни и негативни аспекти спорта. 

Здравственакулту

ра 

Здравље и спорт.  

Добробити физичког вежбања. 

Избалансирана исхрана. 

Енергетске потребе у спорту. 

Допинг и недозвољена средства у спорту. 
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Психоактивне супстанце. 

Повреде у спорту и збрињавање повређеног. 

Kључнипојмови садржаја: образовање, вежбање, здравље, превенција, спорт, култура 

 

 

 

Редни  

број 

нас.теме 

Бр. 

час. 

 

Наставни садржај 

Начин и  

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 6 Провера психомоторних особина Појединачан 

и практичан 

рад 

 

2. 11 Одбојка-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети руку  

и    поскоци 

 

3. 8 Атлетика-спринтерско трчање; 

техника 

Појединачан 

рад  и 

практичан 

рад 

Рад ногама 

4. 14 Гимнастика-вежбе на тлу Групни и  

практичан 

рад 

Покрети 

руку,трупа 

и ногу 

5. 12 Кошарка-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

6. 10 Рукомет-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

7. 8 Одбојка-тактика Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

8. 5 Провера психомоторних особина Појединачан 

и практичан 

рад 

 

 

 

 

 

Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Наставни план  

 

 

Наставни садржај Број 

часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Увод 0 1 1 

Хришћанство је црква 3 1 4 

Појам о Богу  

 

2 0 2 

Познавање Бога кроз Христа 2 1 3 

Крштење и рукоположење као 

сједињење са Христом у Литургији 

14 6 20 

Сликарство као израз човековог 

односа према Богу и свету који га 

окружује 

3 4 7 

Укупно 24 13 37 

 

 

Циљеви верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере 

и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи 

целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој 
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историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом упознавање ученика са вером и 

духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се остварују у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанстава. 

 

Задаци верске наставе су да код ученика: 

      -развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, 

према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

      - буди потребу и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека  и  света, о људској слободи, о животу 

у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју 

и за себе; 

    - развија и негује тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве или 

верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између 

заједнице и своје властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и , пре и после свега, са Богом; 

    - изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

    - изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа 

према Богу, људима и природи. 

 

Наставни предмет-верска настава-Православни катихизис 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 1 Увод 

 -индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

4 Хришћанство је црква 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

3. 2 
Појам о Богу  

 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 
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личности и 

заједнице 

 

 

4. 3 
Познавање Бога кроз 

Христа 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

5. 20 
Крштење и рукоположење 

као сједињење са Христом у 

Литургији 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

6. 7 

Сликарство као израз 

човековог односа према 

Богу и свету који га 

окружује 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

Циљ и задаци: 

 

Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања,развију 

способности и вештине и усвоје вредности које су предпоставке за целовит  

развој личности и за компетентан,одговоран и ангажован живот у  

савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних 

слобода,мира,толеранције,равноправности полова,разумевања и пријатељства 

међу народима,етничким,националним и верским групама. 

 

Задаци наставе предмета су: 

 

-да се код ученика развија самопоштовање,осећање личног и групног идентитета; 
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-да се код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и 

спремност да се разлике поштују и уважавају; 

-да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко  

понашање и конструктивно решавање сукоба;аргументовано излагање сопственог 

мишљења,активно слушање,преговарање; 

-да код ученика развија способност критичног расуђивања и одговорног 

одлучивања у делања; 

-да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и  

мирољубиво решавање сукоба; 

-ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених,етичкох и правних 

норми у правила и њухову важност за заједнички живот; 

-да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

-да се избором садржајаи укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују 

и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

 

ИСХОДИ  

На крају прог разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 

ТЕМЕ 

 

САДРЖАЈИ  

 учествује у доношењу правила понашања у 

групи и поштује их; 

 препозна појаве које угрожавају  
безбедност младих;  

 повезује угрожавање права младих са 

угрожавањем њихове безбедности; 

 процени када му треба помоћ јер му је 

угрожена безбедност и зна коме да се 

обрати;  

 понаша се на начин којим се не угрожавају 

ни сопствена ни туђа безбедност; 

 предлаже активности које доприносе 

повећању безбедности младих; 

 критички разматра утицај медија на 
безбедност младих; 

 објасни на примеру процесе глобализације; 

 критички разматра предности и недостатке 

глобализације; 

 повезује процесе глобализације са 
степеном остварености људских права; 

 објасни на примеру улогу међународних 

организација у процесу глобализације; 

 критички разматра утицај медијау процесу 

глобализације; 

 наведе основне захтеве 

антиглобалистичких покрета. 

 

БЕЗБЕДНОСТ 

МЛАДИХ 

Увод у програм. 

Безбедоносне претње, ризици, изазови за младе. 

Последице угрожене безбедности младих. 

Да ли је наше друштво безбедно? 

Како млади могу да се заштите од небезбедних ситуација? 

Породица као безбедно или небезбедно место за младе. 

Школа као безбедно или небезбедно место за младе. 

Друштвене мреже као безбедан или небезбедан простор за 

младе. 

Која се права младих угрожавају у ситуацијама које нису 

безбедне?  

Безбедност младих некада и сад. Има ли разлике? 

Какав је утицај медија на безбедност младих? 

Ко је одговоран за безбедност младих?  

 

ГЛОБАЛИ- 

ЗАЦИЈА 

 

Шта је глобализација? Које су њене вредности? У којим све 

областима живота се одвијају процеси глобализације.  

Предности  и недостаци глобализације. 

Како мале државе као што је наша, могу сачувати идентитет у 

глобалном друштву? 

Економска фокусираност глобализације насупрот социјалним и 

политичким правима. 

Међузависност глобализације и остварености људских права. 

Глобализација и проблем концентрације новца и моћи код 

малог броја људи. 

Улога медија у процесу глобализације. Да ли је могућа 

глобализација без медија? 

Глобализација и потрошачко друштво. Најпознатији светски 

брендови и њихове поруке младима. 

Каква је улога међународних организација у процесу 

глобализације (УН, ЕУ, Савет Европе, УНИЦЕФ, УНЕСКО, 

СТО, ММФ, Светска банка)? 

Култура, спорт, уметност и процес глобализације. 

Који су аргументи антиглобалистичког покрета и за шта се он 

залаже? 

Кључне речи: људска права, безбедност, глобализација, активизам. 

 

Разред Први 
Годишњи фонд часова 37 часова  
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Редни броj  

наставне теме 

Наставни   

садpжаj 

Број 

часовa 

Начин и 

поступак остваривања 

Активности 

ученика 

1. ЈА,МИ И ДРУГИ 6 Групни облик рада, 

рад у пару,активна 

настава 

Слушају, 

разговарају, 

анализирају,дола

зе до  

одређених 

сазнања и 

закључака 

2. КОМУНИКАЦИЈА У 

ГРУПИ 

8 Групни облик рада,рад у 

пару,активна настава 

Слушају, 

разговарају,анал

изирају, 

долазе до  

одређених 

сазнања и  

закључака 

3. ОДНОСИ У ГРУПИ/ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

5 Групни облик рада,рад у пару,а

ктивна настава 

Слушају, 

разговарају, 

анализирају,дола

зе до  

одређених  

сазнања и 

закључака 

4. РЕШАВАЊЕ СУКОБА 9 Групни облик рада,рад 

у пару,активна настава 

Слушају, 

разговарају, 

анализирају, 

долазе до  

одређених  

сазнања и 

закључака 

5. НАСИЉЕ И МИР 7 Групни облик рада,рад 

у пару,активна настава 

Слушају, 

pазговарају, 

анализирају,дола

зе до 

одређених  

сазнања и  

закључака 

 

 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 

 процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих 

ситуација; 

 препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима; 

 одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука; 

 комуницира на  конструктиван начин; 

 исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе; 

 разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове. 

 

ИСХОДИ  ТЕМА САДРЖАЈИ  

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 

 

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске 

културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи 

професионални развој.  

  

Разред Први 

Годишњи фонд часова 37 часова  
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На крају првог разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 разликује успешан од  неуспешног јавног 

наступа; 

 препознаје говор тела у јавним наступима; 

 разматра јавни наступ са становишта 

утицаја који говорник жели да постигне; 

 препознаје елементе манипулације у јавном 

наступу и критички се према њима 

поставља; 

 демонстрира правила успешног јавног 
наступа; 

 

ЈАВНИ НАСТУП 

 

Увод у програм. 

Шта јавни наступ чини успешним? Савети за успешан јавни 

наступ. 

Вербална и невербална комуникација у јавним наступима.  

Асертивна комуникација.  

Израз и стил говорника. 

Савремене технике у јавним наступима. Ефекат светлости и звука 

на убедљивост наступа.  

Познати говорници данашњице.  

Јавни наступи у медијима. 

Моћ утицаја на слушаоце јавног наступа. 

Манипулација. Мотивациони говорници.  

Конфронтирање, сукоб мишљења, заговарање и преговарање у 

јавним наступима. 

Јавни наступи некад и сад. Познати говорници у прошлости. 

Дикција, естетика и култура у јавним наступима.  

Трема у јавним наступима и начин њеног превазилажења. 

 

 критички се односи према медијским 

садржајима, разликује чињенице од 
интерпретације; 

 бира  медијске садржаје  руководећи се 

њиховим квалитетом и сопственим 
потребама; 

 изражава негативан став према препознатим  

примерима медијске некултуре и 

злопупотребе  медија;  

 одговорно креира и шаље поруке 
посредством медија; 

 препозна примере угрожавања  права  на  

слободу говора и примере угрожавања 
приватности људи; 

 разликује  моћи и ограничења различитих 

медија; 

 предвиђа даљи развој медија, његове 

предности и опасности; 

КРЕАТОРИ И 

ПРИМАОЦИ 

МЕДИЈСКИХ 

ПОРУКА 

 

Медији као средство информисања, образовања, забаве, ширења 

културе, манипулације. 

Представљање деце и младих у медијима, њихова употреба и 

злоупотреба.  

Медијске поруке. Стереотипи. Дискриминација. Лажне вести. 

Манипулација. 

Сензационализам у медијима. Угрожавање приватности људи ради 

добијања ексклузивних вести.  Култура и некултура у медијима.  

Говор мржње у медијима. 

Слобода говора – употреба и злоупотреба, законска регулатива. 

Креирање медијског садржаја. Одговорност и моралност.  

Моћ утицаја  и ограничења различитих медија.  

Медији – фактор формирања или праћења укуса јавности?  

Будућност медија. 

 упореди различите вредносне категорије, 

одабере прихватљиву и образложи избор; 

 издвоји комерцијалне садржаје који 

обликују ставове/вредности, препозна 

скривена значења и критички их испита 
упоређујући их са другим изворима; 

 вреднује културне догађаје, самостално из 
одабира и посећује. 

 

 

 

ВРЕДНОСТИ 

Шта означава култура: начин облачења људи, обичаје, породични 

живот, обрасце провођења слободног времена, начине рада и 

стварања, религијске обреде? Примери друштва/културе: 

британско, немачко, јапанско, латиноамеричко... 

Вредности и вредносни судови(добро – лоше; добро – зло; лепо – 

ружно; свето – световно; корисно – штетно; пријатно – непријатно; 

тачно – нетачно; успешно – неуспешно; истинито – лажно; 

пристојно – непристојно; уметничко – неуметничко. 

Комерцијални садржаји у различитим медијима (рекламе, 

скривене поруке, поруке које су намењене емоцијама, пласирање 

робе, садржаја, стилова живота, идеја), скривене поруке у 

свакодневном животу; вредновање порука уз помоћ различитих 

извора. 

Вредности у култури. Кич и шунд, са становишта ученика.  
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По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва; 

 уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група и друштва; 

 препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва; 

 илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа; 

 исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање; 

 препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама. 

 

 

ИСХОДИ 

На крају првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ТЕМЕ САДРЖАЈИ  

 препозна мултиперспективност приступа 

програму и наведе науке које се баве 
питањима појединца, групе, друштва; 

 учествује у доношењу правила понашања у 

групи; 

 опише својим речима сврху социјалних 

експеримената; 

 критички разматра појаву узора, идола и 

вођа и њихов утицај на појединце, групе, 
друштво;  

 опише на примеру утицај медија на 
формирање узора, идола и вођа; 

 идентификује особе, на локалном или 

глобалном нивоу, које су биле или су сада 
вође и идоли; 

 процени могући развој догађаја у свету 

имајући у виду актуелне светске вође; 

 делује проактивно штитећи права и 

интересе неког појединца, групе или 
друштва. 

 објасни на примеру  разлику између 

усамљености и самоће; 

 критички разматра проблеме са којима се 

суочавају одбачени појединци;  

 повезује процесе технологизације света и 

повећане усамљености и отуђености људи; 

ОД УЗОРА И ИДОЛА 

ДО ВОЂА И 

СЛЕДБЕНИКА 

Увод у програм 

Узори, идоли и  идолатрија – слично, а различито. 

Може ли се одрасти без узора и идола? Чему они служе? 

Узори и идоли данашњих младих људи и њихових родитеља – 

има ли разлике? 

Како се постаје идол?  

Најпознатија масовна еуфорија 60-тих година 20. века – 

битлсоманија. Како је до ње дошло? 

Шта вођу чини вођом?  

Вође, узори и идоли у различитим областима (политика, 

војска, спорт, уметност, наука, техника...) и њихов утицај. 

Да ли има вође без следбеника? Како вође утичу на 

следбенике? 

Шта је конформизам, које су његове последице и како му се 

одупрети. 

Какав је утицај медија на стварање узора, идола, вођа?  

Вође у прошлости које су промениле свет (на боље или 

нагоре). 

За кога се данас у свету може рећи да је вођа? Зашто? 

 

УСАМЉЕНОСТ, 

ОДБАЧЕНОСТ, 

ОТУЂЕНОСТ 

Сам у маси. Велики градови и усамљеност. Напуштена села и 

самоћа старих. 

Нове технологије –узрок или решење усамљености младих. 

Велики брат и други ријалити програми отуђености – зашто 

имају велику гледаност? 

Осамљеност као избор. Испосници и самоћа. 

Познати одбачени појединци у прошлости – зашто их је 

друштво одбацило? 

Инквцизиција – однос према појединцима оптуженим за јерес. 

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО 

 

Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група 

у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за 

конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву. 

 

Разред Први 
Годишњи фонд часова 37 часова  
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 препознаје стереотипе и предрасуде у 
примерима одбачености; 

 процењује могуће последице усамљености, 

одбачености и отуђености у животу људи у 
будућности. 

 

 

 

Галилео Галилеј – одустајање од уверења ради заштите од 

одбачености.  

Расистичка дискриминација – одбаченост због боје коже. 

Одбаченост старих, болесних, сиромашних и другачијих у 

савременом свету. 

Ејџизам – прихваћена дискриминација.  

Солидарност међу људима и прихватање различитости као 

равнотежа одбачености и отуђености. 

 

Кључне речи: међузависност,узори, идоли, вође, усамљеност, одбаченост, отуђеност. 

 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 

Циљ изборног програма образовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања међузависности људских активности и 

непосредног окружења развије критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост  сагледава и кроз 

перспективу будућности. 

  

 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења; 

 преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта одрживогразвоја;  

 препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу; 

 предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном окружењу, на локалноми глобалном  нивоу;  

 учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у непосредном окружењу;  

 умањује сопствени негативан утицај на окружење. 

 

 

Разред Први 
Годишњи фонд часова 37 часова  

ИСХОДИ 

На крају првог разреда ученик ће бити у стању да: 
 

ТЕМЕ 

 

САДРЖАЈИ  

 учествује у доношењу правила понашања и рада у 

групама; 

 објасни значај концепта одрживог развоја у 

савременом друштву;  

 рационално користи  и заштити воду од загађивања; 

 доведе у везу опстанак живог света и квалитет воде; 

 процењује последице људских активности које 

доводе до загађивања воде; 

 процењује добре и лоше стране употребе хемикалија 

у домаћинству и залаже се за њихову  смањену 

употребу; 

 

 

 

ВОДА 

Увод у програм. 

Какав је квалитет  вода у месту/насељу/граду/окружењу?  

Какав је утицај људских активности на настанак 

поплава? 

Какву воду пијемо? 

Одакле потиче и куда одлази вода коју користимо?  

Нерационално коришћење воде. 

Који су извори загађивања водеи какав је њихов утицај 

на квалитет воде у рекама и купалиштима у окружењу?  

Како депоније, пољопривреда и индустрија утичу на 

загађивање вода у локалној средини и какве су 

последице загађења по живи свет?  

Какве су последице средства за чишћење и прање која 

користимо у домаћинству по животну средину и 

здравље? 

 предвиђа последице употребе различитих  врста 

енергената који се користе за грејање/хлађење на 

квалитет ваздуха; 

 критички анализира елементе месечне потрошње 

енергената који се  користи у његовом домаћинству;  

 проналази и процењује релевантне податке, који се 

односе на квалитет ваздуха у окружењу; 

 дискутује о утицају различитих чинилаца на 

загађеност  ваздуха и здравље људи;   

 аргументовано се залаже за побољшање квалитета 

ВАЗДУХ 

Какав ваздух удишемо? 

Употреба обновљивих и необновљивих извора енергије и 

загађивање ваздуха. 

Како начини на које се грејемо и хладимо утичу  на 

квалитет ваздуха  у окружењу? 

Које су могућности побољшања квалитета ваздуха у 

затвореним просторима? 

На које начине се може поуздано информисати о 

квалитету ваздуха у локалној средини и у Србији? Коме 

веровати? 
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ваздуха у својој непосредној околини предузимањем 

активности у кући, школи и окружењу; 

Шта су индикатори нарушеног квалитета ваздуха? 

 

 објасни како се задовољавају основне потребе људи 

у његовом окружењу;   

 повеже основне принципе одрживог планирања и 

изградње са могућностима унапређивања 

одрживости  места  у коме живи;  

 критички разматра одлуке локалне заједнице о 

коришћењу, заштити и очувању заједничког 

простора;  

 пореди сопствене потребе са потребама других 

становника места у коме живи;  

 унапређујеочување непосредног окружења 

сопственим активностима; 

 својим активностима афирмише одрживо уређење 

простора у свом непосредномокружењу. 

 

ОДРЖИВИ 

ГРАДОВИ И 

НАСЕЉА 

Шта су одрживи градови? 

Одрживи градови и насеља у свету. 

По чему се разликује квалитет живота у нашем месту 

некад и сад: природни ресурси, економија, култура, 

понашање људи? 

Шта зграде и куће чини одрживим ? 

Како настају урбана острва топлоте? 

Шта све подразумева добробит животиња у насељеним 

местима? 

Како наша школа може постати одржива? 

 

 

Кључни појмови:непосредноокружење, вода, ваздух, загађење, одрживост, одговорност, будућност. 

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

 

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. развоју 

научног погледа на свет, система вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој. 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука; 

 процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 

 демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа; 

 истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;  

 прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 

 осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној 

средини; 

 искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије. 

 

Разред 

Годишњи фонд  
Први 

37 часова 

ИСХОДИ  

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ 

 

САДРЖАЈИ  

 образложи мотив избора програма, учествује у 

доношењу правила понашања у групи и поштује 

договорена правила; 

 разликује фундаменталне и примењене науке; 

 тумачи резултате научних истраживања са различитих 

аспеката; 

 процењује значај зелених принципа у оквиру нових 

научних и технолошких достигнућаи утицај  науке на 

свакодневни живот; 

 изрази јасне ставове о важности науке и технологије, 

значају иновација, континуираном, доживотном учењу и  

важности сопственог утицаја на будућност развоја 

друштва; 

 посматра/мери и идентификује својства/особине објекта 

истраживања; 

– прикупи, одабере и обради информацијерелевантне за 

истраживање, користећи ИКТ; 

 прикаже резултате истраживања; 

УВОД У 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

Израда модела „зелена кућа“. 

Соларни панел. 

Израда прототипова полупропустљивих 

мембрана. 

Човек и клима. 

Фундаменталне и примењене науке, 

мултидисциплинарни приступ науци. 

Образовање као примењена наука. 

Наука и технологија у свакодневном животу. 

„Зелени принципи” у савременој науци. 

Открића која су променила свет. 

Занимљивиексперименти. 

 

 образложи избор теме/идеје пројекта; 

 дизајнира и реализује пројекат одговорно се односећи 

према себи, сарадницима и животној средини; 

 представи резултате/производ; 

 критички процени сопствени рад и рад сарадника у 

групи. 

МОЈ ПРОЈЕКАТ 

 

Самостална/групна израда пројекта на 

одабрану тему 

Кључне речи: научни метод, примењене науке, научник/истраживач/проналазач, технологија, иновације, животна средина  
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ  РАЗРЕД 

 

 

ФОНД ЧАСОВА ЗА ПРВИ РАЗРЕД-ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 

 1. Српски језик и књижевност 4 148 

 2. Први страни језик 2 74 

 3. Други старни језик 2 74 

 4. Латински језик 2 74 

       5. Историја 2         74 

 6. Географија  2 74 

 7. Биологија 2 74 

 8. Математика 4 148 

 9. Физика 2 74 

10. Хемија 2 74 

11. Рачунарство и информатика 0+2 0+74 

12. Музичка култура 1 37 

13. Ликовна култура 1 37 

14. Физичко васпитање 2 74 

Укупно : А 28+2 1036+74 

Укупно : А 30 1110 
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А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Наставни план  

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Недељни фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

Књижевност 58 36 - 94 

Језик 20 14 - 34 

Култура изражавања 12 8 - 20 

Укупно 90 58 4 148 

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса. 

 

Задаци наставе српског језика и књижевности су да: 

 -упознају ученике са књижевном уметношћу; 

-развија хуманистичко и књижевно образовање на најбољим делима српске и светске културне баштине; 

-усавршава литерарну рецепцију, развија књижевни укус и ствара трајне читалачке навике; 

-упућује ученике на истраживачки и критички однос према књижевности, и оспособљава их за самостално читање,  доживљавање, 
разумевање, тумачење и оцењивање књижевно-уметничких дела; 

Редни 

број 
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава /Грађанско васпитање 1 37 

2. Језик,медији,култура/Појединац,група,друштво 1 37 

3. Образовање за одрживи развој/Примењене науке 1 37 

Редни 

број 
В. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Редовна настава 30 1106 

2. Допунска настава 1 до 30 

3. Додатни рад 1 до 30 

Редни број Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Час одељенског старешине/заједнице 2 74 

2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 30-60 
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-обезбеђује функционална знања из теорије и историје књижевности ради бољег разумевања и успешног проучавања уметничких текстова; 

-оспособљава ученике да се поуздано служе стручном литературом и другим изворима сазнања; 

-шири сазнајне видике ученика и подстиче их на критичко мишљење и оригинална гледишта; 

-васпитава у духу општег  хуманистичког  прогреса и на начелу поштовања, чувања и богаћења културне и уметничке баштине, 

цивилизацијских тековина и материјалних добара у оквирима српске и светске заједнице; 

-уводи ученике у проучавање језика као система; 

-уводи ученике у лингвистичка знања и појмове; 

-развија језички сензибилитет и изражајне способности ученика; 

-оспособљава ученике да теоријска знања о језичким појавама и првописној норми успешно примењују у пракси; 

-васпитава у духу језичке толеранције према другим језицима и варијантним особеностима српског језика; 

-развија умења у писменом и усменом изражавању; 

-подстиче ученике на усавршавање говорења, писања и читања, као и на неговање културе дијалога; 

-оспособљава ученике да се успешно служе разним облицима казивања и одговарајућим функционалним стиловима у различитим говорним 
ситуацијама; 

-подстиче и развија трајно интересовање за нова сазнања, образовање и оспособљавање за стално самообразовање. 

Наставни предмет Српски језик и књижевност 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: говори и 

пише поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички промишља оно 

што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе, друге и свет око себе; 

прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да развија говорну и читалачку 

културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне културе.  

Основни ниво  

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања туђег излагања. Саставља једноставнији говорени 

или писани текст који је логичан, добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност ћирилици), влада основним 

писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном животу. У различите сврхе чита књижевне и неуметничке текстове 

средње тежине, разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености и критички промишља једноставнији књижевни и неуметнички 

текст.  

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта и има потребу да учи, чува и негује књижевни 

језик. Има основна знања о гласовима, речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена граматичка правила у говору и 

писању. Има развијен речник, у складу са средњим нивоом образовања, а речи употребљава у складу са приликом.  

Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и у књижевноисторијски 

контекст. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма. Уочава и примерима аргументује основне 

поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. Формира читалачке навике и знања 

схватајући значај читања за сопствени духовни развој.  

Средњи ниво  

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; саставља сложенији говорени или писани текст, 

прецизно износећи идеје; у различите сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен читалачки укус својствен 

образованом човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст.  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне особине дијалеката српског језика и смешта развој 

књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, речима и реченицама српског језика 

и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат речник и види језик као низ могућности које му служе да се прецизно 

изрази.Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и 

жанровске особине. Познаје књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. Самостално 
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уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста. Користи препоручену и 

ширу, секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.  

Напредни ниво  

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом; има развијене говорничке вештине; 

пише стручни текст на теме из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст, 

укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу.  

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има основна знања о речницима и структури речничког 

чланка.  

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма, као и додатна (изборна). Користи 

више метода, гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу аргументовано износи стално 

имајући на уму примарни текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи њихове поетичке, естетске, структурне и лингвистичке 

одлике, укључујући и сложеније стилске поступке. Шири читалачка знања и примењује стратегије читања које су усаглашене са типом 

књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво).  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик 

Основни ниво  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге језике. Зна основне податке о 

дијалектима српског језика и о дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као равноправне 

изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. Има основна знања о 

гласовима српског језика; познаје врсте и подврсте речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим грађењем; 

правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице грађене по основним моделима. Има основна знања о значењу речи; познаје 

најважније речнике српског језика и уме да се њима користи. Уме да износи властите ставове говорећи јасно и течно, поштујући 

књижевнојезичку норму и правила учтивости; има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним писањем једноставнијих форми и 

основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), користећи компетентно оба писма, дајући предност 

ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља матурски рад поштујући правила израде стручног 

рада.  

Средњи ниво  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. Зна основне 

особине дијалеката српског језика и основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског језика; зна 

правила о наглашавању речи и разликује књижевни од некњижевног акцента; има шира знања о врстама и подврстама речи, њиховим 

облицима и начинима њиховог грађења; познаје врсте реченица и анализира реченице грађене по различитим моделима. Има богат речник и 

уме да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује сопствени 

говор. Саставља сложеније писане текстове о различитим темама поштујући језичку норму. Користи стручну литературу и пише складно 

извештај и реферат.  

 

Напредни ниво  

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу падежа и 

глаголских облика, структури реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као вешт говорник; пажљиво 

слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника и томе прилагођава свој говор. Складно пише есеј, стручни текст и 

новински чланак доследно примењујући књижевнојезичку норму.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност  

Основни ниво  

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из светске и српске књижевности. 

Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, естетске и 

структурне особине књижевног и неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности; уме да их именује и илуструје. 

Разуме књижевни и неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; наводи 

примере из текста и цитира део/делове да би анализирао текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и парафразира делове 

текста и текст у целини. Издвојене проблеме анализира у основним слојевима значења. Основне књижевне термине доводи у функционалну 

везу са примерима из књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и унапређивање своје личности, богаћење лексичког 

фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за формирање језичког, литерарног, културног и националног 

идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне културе.  

Средњи ниво  

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о књижевноисторијском и поетичком контексту 

који та дела одређује. Самостално уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргументује своје ставове на 

основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У тумачењу књижевног дела примењује адекватне 

методе и гледишта усклађена са методологијом науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, естетске и лингвистичке чињенице и 

уважава их приликом обраде појединачних дела, стилских епоха и праваца у развоју српске и светске књижевности. На истраживачки и 

стваралачки начин стиче знања и читалачке вештине, који су у функцији проучавања различитих књижевних дела и жанрова и развијања 

литерарног, језичког, културног и националног идентитета. Има изграђене читалачке навике и читалачки укус својствен културном и 

образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке приступе за које оцени да нису сврсисходни. Процењује 

колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово разумевање.  
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Напредни ниво  

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира књижевни текст у књижевнотеоријски 

и књижевноисторијски контекст. Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима сагласну терминологију. 

Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје разумевање и критички суд о књижевном делу. Самостално 

уочава и тумачи проблеме у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког 

контекста. Критички повезује примарни текст са самостално изабраном секундарном литературом. Самостално одабира дела за читање према 

одређеном критеријуму, даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје и примењује начине/стратегије читања усаглашене са типом текста 

(књижевним и неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу читања у сопственом развоју, али и у развоју друштва. Има 

развијену, критичку свест о својим читалачким способностима. 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 разуме језик као систем и 

разликује његове функције; 

 препозна особине књижевних 

језика пре реформе Вука 
Караџића;  

 разликује глас, фонему и 

графему; 

 класификује гласове према 
основним критеријумима; 

 одреди границу слога у 

типичним случајевима;  

 препозна гласовне алтернације 

и примени нормативна решења 

у вези с њима; 

 примени основна правила 
акценатске норме; 

 објасни појам и значај 

књижевности као уметности 

речи и утврди њене 

сличности/разлике у односу на 

друге уметности и области 

културе; 

 тумачи књижевно дело са 

разумевањем његових 

жанровских карактеристика и 

књижевноисторијског 

контекста, користећи у анализи 

структурне и стилистичке 

елементе дела и 

употребљавајући секундарне 
изворе; 

 истражи и објасни стваралачку 
улогу мита у књижевности; 

 вреднује одлике античког епа, 

библијског стила и представе 
света; 

 повеже знања из историје и 

 

ЈЕЗИК 

Општи појмови о језику. Место језика у људском животу. Својства 

језика и његове функције. Језик и комуникација. Основне науке које се 

баве језиком. 

Историја књижевних језика код Срба. Почеци словенске 

писмености и стварање старословенског језика (Црноризац Храбар, 

Слово о писменима – одломак). Књижевни језици код Срба до 19. века: 

српскословенски језик (Запис Глигорија дијака у Мирослављевом 

јеванђељу), рускословенски језик, славеносрпски језик. 

Раслојавање језика. Дијалекти српског језика (основни појмови). 

Екавски и ијекавски изговор. Дијалекти и књижевни језик. 

Фонетика (са фонологијом и морфологијом). Изговор гласова и 

улога говорних органа. Подела гласова српског језика (по начину 

творбе). Фонолошки систем српског књижевног језика. Слог и подела 

речи на слогове (фонетска и семантичка граница слога). Гласовне 

алтернације (асимилација и сажимање самогласника, покретни вокали, 

промена о у е, превој вокала); писање сугласника ј и х. 

Прозодија. Акценатски систем српског књижевног језика. Основна 

правила о распореду акцената и постакценатских дужина. Проклитике 

и енклитике. 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Књижевност као уметност речи 

Појам и врсте уметности.Књижевност и друге уметности. Смисао и 

значај књижевности као уметности речи.  

Читање и проучавање књижевности 

Књижевни родови и врсте 

Књижевна дела за обраду 

- Лирска поезија XX и XXI века (три песме по избору наставника и 

ученика); 

- Бановић Страхиња, народна епска песма; 

- Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење; 

- Антон Павлович Чехов: Туга; 

- Добрило Ненадић: Доротеј 

- Борислав Пекић: "Време чуда" ("Чудо у  Јабнелу") 

- Иво Андрић: О причи и причању (Говор Иве Андрића у Стокхолму 

приликом примања Нобелове награде). 

Књижевност старог века 

Књижевна дела за обраду 

- Еп о Гилгамешу; 

- Библија. Стари завет. Прва књига Мојсијева: Легенда о потопу; 

Пјесма над пјесмама; 

- Библија. Нови завет. Јеванђеље по Матеју; 

Разред  Први 

Годишњи фонд часова 148 часова 
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историје уметности старог века 

(сумерско-вавилонскe, 

хебрејскe, хеленскe) са 

књижевним стваралаштвом тог 

раздобља; 

 поткрепљује примерима 

основне одлике народне 

књижевности (класификација, 

варијантност, 
формулативност); 

 анализира композиционе и 

стилистичке одлике народне 

бајке и вреднује поруке у 

односу на властито читалачко 
и интермедијално искуство; 

 препозна одлике 

средњовековне књижевности и 

испита њен значај за српску 
културу; 

 образложи на примерима 

важност свеукупног културног 

заокрета који се догодио у 
епохи хуманизма и ренесансе; 

 наведе главне мотиве, 

тематику и стилске одлике 

репрезентативних књижевних 

дела хуманизма и ренесансе и 

покаже разлике и сличности у 

односу на античку и 

средњовековну 
књижевност/културу; 

 примени одговарајућа 

правописна правила;  

 правилно попуни различите 
формуларе и обрасце; 

 састави текст примењујући 

различите облике 
књижевноуметничког стила; 

 правилно распореди грађу при 

писању састава; 

 препозна   некњижевни 

акценат и облик речи у 

свакодневној комуникацији и у 

говору јунака у драмским 

уметничким формама, а потом 

га исправља у сопственом 
говору; 

 чита с разумевањем књижевне 

и остале типове текстова.  

 

-  Хомер: Илијада (одломци из првог и шестог певања: инвокација, 

сусрет Хектора и Андромахе, и други по избору); 

- Софокле: Антигона. 

Народна књижевност 

Књижевна дела за обраду 

- Народна лирска митолошка песма (по избору); 

- Комади од различнијех косовскијех пјесама; 

- Марко Краљевић и брат му Андријаш (бугарштица); 

- Народне епске песме: Диоба Јакшића / Опет Диоба Јакшића; 

Ропство Јанковић Стојана; 

- Народна балада Хасанагиница; 

- Српска народна бајка по избору; 

- Народне бајке словенских и других народа (по избору). 

Средњовековна књижевност 

Књижевна дела за обраду 

- Свети Сава: Житије Светога Симеона(одломак); 

- Теодосије: Житије Светог Саве; (одломак: Бег у Свету Гору); 

- Јефимија: Похвала кнезу Лазару; 

Константин Филозоф: Житије деспота Стефана Лазаревића  – Опис 

Београда (из 51. поглавља); 

- Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве. 

Хуманизам и ренесанса 

Књижевна дела за обраду 

- Данте: Божанствена комедија, Пакао (одломци,певања по избору 

ученика и наставника); 

- Петрарка: Канцонијер (избор); 

- Бокачо: Декамерон (оквирна прича и три новеле по избору); 

- Сервантес: Дон Кихот (одломци: предговор, прво, седмо и осмо 

поглавље); 

- Шекспир: Ромео и Јулија; 

- Марин Држић: Дундо Мароје / Новела од Станца. 

Изборни садржаји: 

- Милован Витезовић: Лајање на звезде (корелација с филмом и 

позориштем); 

- Горан Петровић: Прича о причању; 

- Светлана Велмар Јанковић: Записи са дунавског песка; 

- Данило Киш, Рани јади; 

Толкин: Господар прстенова (прва књига); 

- Хиљаду и једна ноћ (избор); 

- Хомер: Одисеја (Код Феачана); 

- Митови и легенде старог века (старогрчки, римски и словенски 

митови по избору ученика и наставника; извори: Грчки митови Р. 

Гревса, Приче из класичне старине Г. Шваба, Словенски митолошки 

речник Љ. Раденковића и С. Толстој, Српска митологија С. 

Петровића и сл.); 

- Милан Ракић Јефимија 

- Васко Попа Усправна земља; 

- Љубомир Симовић: Хасанагиница (одломак с војницима); 

- Јован Деретић, Културна историја Срба (одломци о владарима из 

породице Немањић); 

- Исповедна молитва из 14. века, непознати аутор (Антологија 

српског песништва, приредио Миодраг Павловић); 

- Песме дубровачких петраркиста (по избору ученика и наставника); 

- Рабле: Гаргантуа и Пантагруел (одломак – писмо Гаргантуа 
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Пантагруелу)  

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

2. Правопис. Основни принципи правописа српског књижевног језика. 

Правопис и правописни приручници и служење њима. Велико слово 

(писање устаљених атрибута и титула као делова имена, писање 

назива разних манифестација, грађевина, споменика, докумената, 

закона, уметничких дела и сл.). 

Преношење речи у нови ред (разлике у односу на поделу речи на 

слогове). Писање цртице. 

Писање спојева предлог + заменица  (нпр.: са мном и сл.). 

Писање запете испред енклитике. 

2. Усмено и писано изражавање. Систематично усмено излагање на 

задате теме. 

Обликовање пасуса у смисаоне целине у писаном саставу.  

Аргументативни текст – усмено и писано обликовање. 

Избор из секундарне литературе, публицистичких текстова, 

различитих енциклопедија и речника. 

Кључни појмови садржаја: књижевност старог века, народна књижевност, средњовековна књижевност, књижевност хуманизма и 

ренесансе, историја језика, фонетика са фонологијом. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се више 

пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава 

досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају 

из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета Српски језик и књижевност и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде 

кроз све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним 

исходом. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
СТАНДАРДИ 

– разуме језик као систем и разликује 

његове функције; 

2CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује 

свој језик и поштује друге језике; препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам 

текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова 

(облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности 

и вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке 

варијативности и препознаје основне варијетете. 

2CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје 

јединице и појаве које припадају различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна 

знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки – фонолошки 

правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о 

језицима у свету (језичка сродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне 

принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике 

варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су условљени социјално и 

функционално. 

2CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам 

категоризације; познаје конверзационе максиме (квалитета, квантитета, релевантности и 

начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан 

му је појам текстуалне кохезије. 

– препозна особине књижевних језика 

пре реформе Вука Караџића; 

2CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о 

дијалектима српског језика; има правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима 

српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге 

дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора 

српског књижевног језика – екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује 

књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се њима 

користи; зна основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код 

Срба. 

2CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и 

(и)јекавског изговора; у једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик 

и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни 
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контекст. 

– разликује глас, фонему и графему; 

– класификује гласове према основним 

критеријумима; 

– одреди границу слога у типичним 

случајевима;  

– препозна гласовне алтернације и 

примени нормативна решења у вези 

с њима; 

– примени основна правила акценатске 

норме; 

2CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; 

има основна знања у вези са слогом и примењује их у растављању речи на крају реда; зна 

основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и књижевног 

акцента. 

2CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове 

по свим критеријумима; разуме појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да 

прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених гласовних 

промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију 

вокала и губљење сугласника). 

2CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније 

примере. 

– објасни појам и значај књижевности 

као уметности речи и утврди њене 

сличности/разлике у односу на друге 

уметности и области културе; 

2СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на 

остале друштвене дискурсе. 

2СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији 

књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и адекватно их примењује приликом 

разумевања и тумачења ових врста дела. 

2СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна 

дела из обавезног школског програма, као и додатне (изборне) и факултативне 

књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи 

стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту. 

2СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, 

примењује и комбинује адекватне методе унутрашњег и спољашњег приступа. 

– тумачи књижевно дело са 

разумевањем његових жанровских 

карактеристика и 

књижевноисторијског контекста; у 

тумачењу се користи структурним и 

стилистичким елементима дела и 

употребљава секундарне изворе; 

2СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и 

структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из 

обавезне лектире школског програма. 

2СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, 

аутопоетичку, теоријску) и доводи је у везу са књижевним текстовима предвиђеним 

програмом. 

2СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и 

знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, 

литерарног, културног и националног идентитета. 

2СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у оквиру школске лектире; процењује да ли 

је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, 

путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; 

уочава стилске поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе тумачењу значења 

текста. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског 

програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

2СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у тумачењу књижевноуметничких 

и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. 

2СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине 

књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и изван 

школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности. 

2СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално 

изабрану секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску). 

– истражи и објасни стваралачку улогу 

мита у књижевности, упозна и 

вреднује одлике античког епа; 

библијског стила и представе света; 

2СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са 

примерима из књижевних  и неуметничких  текстова предвиђених програмом. 

2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује 

примарним текстом. 

– повеже знања из историје и историје 

уметности старог века (сумерско-

вавилонској, хебрејској, хеленској) 

са књижевним стваралаштвом тог 

раздобља; 

2СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст 

стваралачког опуса и књижевноисторијски контекст. 

2СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и 

знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, 

литерарног, културног и националног идентитета. 

2СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце 

(доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, композиција, ликови, форме приповедања, 
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идејни слој, језичко-стилски аспекти...). 

– поткрепљује примерима основне 

одлике народне књижевности 

(класификација, варијантност, 

формулативност); 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из 

обавезне лектире школског програма. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског 

програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

– анализира композиционе и 

стилистичке одлике народне бајке и 

вреднује поруке у односу на 

властито читалачко и 

интермедијално искуство; 

2СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце 

(доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, композиција, ликови, форме приповедања, 

идејни слој, језичко-стилски аспекти...). 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности. 

– препозна одлике средњовековне 

књижевности и испита њен значај за 

српску културу; 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из 

обавезне лектире школског програма. 

2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује 

примарним текстом. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског 

програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

2СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, 

способности и знања од значаја за тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких 

и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 

идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 

2СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине 

књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и изван 

школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 

– образложи на примерима важност 

свеукупног културног заокрета који 

се догодио у епохи хуманизма и 

ренесансе; 

2СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на 

остале друштвене дискурсе. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског 

програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

– наведе главне мотиве, тематику и 

стилске одлике репрезентативних 

књижевних дела хуманизма и 

ренесансе и покаже разлике и 

сличности у односу на античку и 

средњовековну 

књижевност/културу; 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из 

обавезне лектире школског програма. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског 

програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца 

и формација у развоју српске и светске књижевности. 

– примени одговарајућа правописна 

правила; 

– правилно попуни различите 

формуларе и обрасце; 

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна 

правила у фреквентним примерима и уме да се служи школским издањем Правописа; у 

писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; 

саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и 

саставља садржај и библиографију); саставља писмо – приватно и службено, биографију 

(CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце. 

– састави текст примењујући 

различите облике 
књижевноуметничког стила; 

– правилно распореди грађу при 
писању састава; 

2CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), 

јасно структурира казивање и повезује његове делове на одговарајући начин; разликује битно 

од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и писани текст 

користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја 

осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава 

једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве делове; 

резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 

2CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме 

у кратким цртама да изнесе и образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, 

ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир приликом своје 

аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и 

културе. 

– препозна и некњижевни акценат и 

облик речи у свакодневној 

комуникацији и у говору јунака у 

драмским уметничким формама, а 

потом га исправља у сопственом 

2CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује 

књижевнојезичку акцентуацију или упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с 

њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; изражајно 

чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о 

једноставнијим темама из области језика, књижевности и културе користећи се коректним 
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говору; језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, превеликих пауза и 

лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, 

ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање, мимику, 

гестикулацију); говори уз презентацију;има културу слушања туђег излагања; у стању је да с 

пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, 

књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 

– чита с разумевањем књижевне и 

остале типове текстова. 

2CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични 

развој, естетски доживљај, забава...) чита текстове средње тежине (књижевноуметничке 

текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 

текстове из медија ); примењује предложене стратегије читања.  

2CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову 

сврху, проналази експлицитне и имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати 

развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из двају или више 

текстова. 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

 

 1. 

 

 

 

94 

 

 

 

Књижевност 

 

I  Увод у проучавање 

књижевног дела 

II  Књижевност старог 

века 

III  Средњовековна     

књижевност 

IV  Народна књижевност 

V  Хуманизам и 

ренесанса 

VI  Барок и класицизам 

VII  Лектира 

-фронтални рад, 

-вербалне  методе, 

-изражајно читање и 

рецитовање, 

расправљање, 

-драматизација 

текстова. 

 

 

 

- активно слушање, 

-јасна опажања и 

саопштавања кроз 

истраживачке 

методе рада, 

-коришћење 

одабране и 

приступачне 

литературе о 

делима и писцима, 

-алтернативна 

решења и критички 

однос кроз 

самостално 

закључивање, 

-повезивање 

претходног знања 

са стеченим. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

      Језик 

 

I  Општи појмови о језику 

II  Књижевни језик 

III Jезички систем и науке 

које се њиме баве 

IV  Фонетика и 

фонологија 

V  Правопис 

-фронтални рад, 

-вербалне  методе, 

-групни рад. 

 

 

- усвајање оснвних 

информација о 

историји срп. књ. 

јез. и кратак 

преглед 

досадашњег стања 

-језик као средство 

комуникације 

-обнављање и 

систематизација 

градива из 

претходних разредз 

просиривање 

знања(грађење 

речи, падежи, 

глаголи, гл. обл., 

гласовне промене) 

-главна правила 

акценатске норме 

-писање туђица и 

позајмљених 

скраћеница и 

обнављање 

правописних 
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правила обрађених 

у претходним 

разредима. 

  

 

 

3. 

 

 

 

20 

 

 

 

Култура изражавања 

 

I  Усмено изражавање 

II  Писмено изражавање 

-фронтални рад, 

-индивидуални рад. 

 

 

- описивање, 

ортретисање, 

приказ (књиге, 

филма, позорисне 

представе, писање 

репортаже, писање 

самосталних 

литерарних радова, 

домаћих и 

писмених задатака. 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 

приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто.  Владање 

страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. 

Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање 

различитости култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са 

личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 

информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради 

сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 

сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој 

интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 

конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или 

образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција (слушање и читање) 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи 

основно лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или 

блиских области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из блиских 

области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 

сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и 

тон разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана 

или оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција (говор и писање) 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичајеним 

општим и блиским темама. Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према 

моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 
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Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интересовања, 

образовања, културе и сл. Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже 

и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или 

самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, 

износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну 

преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 

 

 

 

 

 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 адекватно реагује на усмене поруке у вези са активностима у образовном контексту; 

 разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни 

језик и разговетан изговор; 

 разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 

приватном, јавном и образовном контексту;  

 разуме општи смисао информативних радијских и телевизијских емисија о блиским темама, у 

којима се користи стандардни говор и разговетан изговор;   

 разуме основне елементе радње у серијама и филмовима у којима се обрађују релативно блиске 

теме, ослањајући се и на визуелне елементе;  

 разуме суштину исказа (са)говорника који разговарају о блиским темама, уз евентуална 

понављања и појашњавања; 

 изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста, бројем саговорника, 

њиховим међусобним односима и намерама, као и у вези са општим садржајем; 

 ослањајући се на општа знања, искуства и контекст поруке, увиђа значење њених непознатих 

елемената; памти и контекстуализује битне елементе поруке. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 разликује најучесталије врсте текстова, познајући њихове основне карактеристике, сврху и 

улогу; 

 разуме краће текстове о конкретним темама из свакодневног живота, као и језички прилагођене 

и адаптиране текстове утемељене на чињеницама, везане за домене општих интересовања; 

 разуме осећања, жеље, потребе исказане у краћим текстовима; 

 разуме једноставна упутства и саветодавне текстове, обавештења и упозорења на јавним 

местима; 

 разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и позната лексика 

(конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, стрипови); 

 проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и 

суштинске информације; 

 идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским документима 

(писмима, проспектима) и другим нефикционалним текстовима (новинским вестима, 

репортажама и огласима);  

 препознаје основну  аргументацију у једноставнијим текстовима (нпр. новинским колумнама 

или писмима читалаца, као и другим врстама коментара);  

 наслућује значење непознатих речи на основу контекста. 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 учествује у краћим дијалозима, размењује информације и мишљење са саговорником  о блиским 

темама и интересовањима; 

 користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту, прилагођавајући свој 

говор комуникативној ситуацији, у временском трајању од два до три минута; 

 описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости, прошлости и будућности у свом 

окружењу и изван њега; 

 изражава своје утиске и осећања и  образлаже мишљење и ставове у вези са блиским темама; 

 описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма, износећи своје утиске и мишљења; 
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 излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из домена личног 
интересовања); 

 указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном гестикулацијом и мимиком или 

наглашавањем и интонацијом. 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја 

интересовања; 

 описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100 –120 речи); 

 описује утиске, мишљења и осећања (обима 80–100 речи); 

 пише белешке, поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне информације; 

 резимира прочитани/преслушани текст о блиским темама и износи сопствено мишљење о њему; 

 попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном домену; 

 пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, стипендије или омладинске 

послове);   

 пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу. 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и искуства, правила понашања, 

свакодневне навике, сличности и разлике у култури  своје земље и земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног живота земље и земаља 

чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи најфреквентније стилове и регистре у вези са елементима 

страног језика који учи, али и из осталих области школских знања и животних искустава; 

 препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и 

невербална средстава (степен формалности, љубазности, као и паравербална средства: гест, 

мимика, просторни односи међу говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у различитим видовима реалне  комуникације (електронске 

поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже); 

 користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља чији језик учи. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 преноси суштину поруке са матерњег на страни језик/са страног на матерњи, додајући, по 

потреби, објашњења и обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције; 

 преноси садржај писаног или усменог текста, прилагођавајући га саговорнику; 

 користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које се јављају, на 

пример: преводи или преноси садржај уз употребу описа, парафраза и сл.; 

 преводи на матерњи језик садржај краћег текста о познатим темама. 

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност 

 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се 

више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава 

досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају 

из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета Страни језик и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз 

све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
СТАНДАРДИ 

− адекватно реагује на усмене 

поруке у вези са активностима 

у образовном контексту; 

− разуме основну поруку краћих 

излагања о познатим темама у 

којима се користи стандардни 

језик и разговетан изговор; 

− разуме информације о 

релативно познатим и 

блиским садржајима и 

једноставна упутства у 

приватном, јавном и 

образовном контексту; 

− разуме општи смисао 

информативних радијских и 

2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају 

разговетно и полако. 2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између 

двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном контексту. 2.СТ.1.1.3. 

Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и 

јавном контексту. 2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у 

вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, разговетни изговор и спор 

ритам излагања). 

2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о 

темама 

из свакодневног живота и делатности. 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје 

или 

више са/говорника у приватном, образовном и јавном контексту. 

2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном 

и 
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телевизијских емисија о 

блиским темама, у којима се 

користи стандардни говор и 

разговетан изговор; 

− разуме основне елементе 

радње у серијама и 

филмовима у којима се 

обрађују релативно блиске 

теме, ослањајући се и на 

визуелне елементе; 

− разуме суштину исказа 

(са)говорника који разговарају 

о блиским темама, уз 

евентуална понављања и 

појашњавања; 

− изводи закључке после 

слушања непознатог текста у 

вези са врстом текста, бројем 

саговорника, њиховим 

међусобним односима и 

намерама, као и у вези са 

општим садржајем; 

− ослањајући се на општа 

знања, искуства и контекст 

поруке, увиђа значење њених 

непознатих елемената; 

− памти и контекстуализује 

битне елементе поруке. 

јавном контексту уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим 

темама, представљених јасно и стандaрдним језиком. 

 разликује најучесталије врсте 

текстова, познајући њихове 

основне карактеристике, 

сврху и улогу; 

 разуме краће текстове о 

конкретним темама из 

свакодневног живота, као и 

језички прилагођене и 

адаптиране текстове 

утемељене на чињеницама, 

везане за домене општих 

интересовања; 

 разуме осећања, жеље, 

потребе исказане у краћим 

текстовима; 

 разуме једноставна упутства и 

саветодавне текстове, 

обавештења и упозорења на 

јавним местима; 

 разуме краће литерарне форме 

у којима доминира конкретна, 

фреквентна и позната лексика 

(конкретна поезија, кратке 

приче, анегдоте, скечеви, 

стрипови); 

 проналази, издваја и разуме у 

информативном тексту о 

познатој теми основну поруку 

и суштинске информације; 

 идентификује и разуме 

релевантне информације у 

писаним прототипским 

документима (писмима, 

проспектима) и другим 

нефикционалним текстовима 

(новинским вестима, 

репортажама и огласима);  

2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским 

темама, у којима преовлађују фреквентне речи и интернационализми. 2.СТ.1.2.2. 

Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, 

обавештења, кратке новинске вести ). 2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и 

писма. 2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота 

(натписи на јавним местима, упутства о руковању, етикете на производима, јеловник 

и сл.). 2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге 

поједностављене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 

обичаје свог и других народа.  

2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским 

темама из образовног и јавног контекста. 2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих 

речи на основу контекста који му је близак. 2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, 

осећања и жеља у личној преписци. 2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у 

уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, формулари). 

2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно 

сложеним структурама, у комe се износе мишљења, аргументи и критике (нпр. 

новински чланци и стручни текстови). 2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне 

текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу 

и обичаје свог и других народа. 
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 препознаје основну  

аргументацију у 

једноставнијим текстовима 

(нпр. новинским колумнама 

или писмима читалаца, као и 

другим врстама коментара); 

 наслућује значење непознатих 

речи на основу контекста. 

 учествује у краћим 

дијалозима, размењује 

информације и мишљење са 

саговорником  о блиским 

темама и интересовањима; 

 користи циљни језик као језик 

комуникације у образовном 

контексту, прилагођавајући 

свој говор комуникативној 

ситуацији, у временском 

трајању од два до три минута; 

 описује себе и своје 

окружење, догађаје у 

садашњости, прошлости и 

будућности у свом окружењу 

и изван њега; 

 изражава своје утиске и 

осећања и  образлаже 

мишљење и ставове у вези са 

блиским темама; 

 описује догађаје и саопштава 

садржај неке књиге или 

филма, износећи своје утиске 

и мишљења; 

 излаже унапред припремљену 

краћу презентацију на 

одређену тему (из домена 

личног интересовања); 

 указује на значај одређених 

исказа и делова исказа 

пригодном гестикулацијом и 

мимиком или наглашавањем 

и интонацијом. 

 

2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање). 2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или 

упућује понуду или позив. 2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 

приватном, јавном и образовном контексту. 2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење 

(особе, предмете, места, активности, догађаје). 2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену 

кратку презентацију о блиским темама. 2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке 

поруке, изјаве, упутства или питања. 2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје 

у вези сa културом и традицијом свог и других народа. 

2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у 

дискусију на теме како од личног интереса, тако и оне о свакодневном животу. 

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и 

коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 2.СТ.2.3.3. Размењује, 

проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама 

(нпр. у установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне 

или измишљене догађаје, осећања, искуства. 2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену 

презентацију о темама из свог окружења или струке. 2.СТ.2.3.6. Извештава о 

догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 2.СТ.1.5.1. Користи 

задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 

основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

 пише на разложан и једноставан 

начин о блиским темама из свог 

окружења и подручја 

интересовања; 

 описује особе и догађаје 

поштујући правила 

кохерентности (обима 100 –120 

речи); 

 описује утиске, мишљења и 

осећања (обима 80–100 речи); 

 пише белешке, поруке и лична 

писма да би тражио или пренео 

релевантне информације; 

 резимира прочитани/преслушани 

текст о блиским темама и износи 

сопствено мишљење о њему; 

 попуњава формуларе, упитнике 

и различите обрасце у личном и 

образовном домену; 

 пише краћа формална писма 

(писма читалаца, пријаве за 

праксе, стипендије или 

омладинске послове);  

 пише електронске поруке, СМС 

2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, 

извињење, упозорење). 2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 

свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 2.СТ.1.4.3. 

Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл. 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, 

слика, графикона, детаљних упутстава. 2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира 

информације из једноставних порука, бележака или образаца. 

2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични 

став и аргументе. 2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне 

текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, 

приватног, образовног и јавног контекста. 2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује 

вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 

једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које 

користи у говору. 2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри. 
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поруке, учествује у дискусијама 

на блогу. 

 препознаје и разуме, у оквиру 

свог интересовања, знања и 

искуства, правила понашања, 

свакодневне навике, сличности и 

разлике у култури  своје земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће 

присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи 

најфреквентније стилове и 

регистре у вези са елементима 

страног језика који учи, али и из 

осталих области школских знања 

и животних искустава; 

 препознаје различите стилове 

комуникације и најфреквентнија 

пратећа паравербална и 

невербална средстава (степен 

формалности, љубазности, као и 

паравербална средства: гест, 

мимика, просторни односи међу 

говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у 

различитим видовима реалне  

комуникације (електронске 

поруке, СМС поруке, дискусије 

на блогу или форуму, друштвене 

мреже); 

 користи савремене видове 

комуникације у откривању 

културе земаља чији језик учи; 

 преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи, додајући, по 

потреби, објашњења и 

обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, 

аудио или визуелног записа и 

краће интеракције; 

 преноси садржај писаног или 

усменог текста, прилагођавајући 

га саговорнику; 

 користи одговарајуће 

компензационе стратегије ради 

превазилажења тешкоћа које се 

јављају, на пример: преводи или 

преноси садржај уз употребу 

описа, парафраза и сл.; 

 преводи на матерњи језик 

садржај краћег текста о познатим 

темама. 

2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се 

односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 2.СТ.2.5.5. 

Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у 

култури, обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик учи. 2.СТ.2.3.7. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и 

обичајима свог и других народа. 2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних 

дела и текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и 

других народа. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

Именице 

Бројиве и небројиве именице. 

Множина именица (правилна и неправилна). 

Саксонски генитив. 

Члан 

Употреба одређеног и неодређеног члана. 

Изостављање члана. 
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Заменице 

Личне, показне, присвојне, релативне, одричне и узајамно повратне. 

Детерминатори 

Присвојни, показни, неодређени, квантификатори. 

Придеви и прилози 

Грађење и употреба придева и прилога. 

Место придева и прилога у 

реченици. 

Предлози 

Најчешћи предлози за оријентацију у простору и времену. 

Предлози после придева  (нпр.good at, interested in) и после глагола (нпр.work for, speak to). 

Бројеви 

Прости, редни и децимални бројеви; разломци; основне рачунске операције. 

Везници 

Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, but, or, yet, so. 

Глаголи 

Глаголска времена (активне и пасивне конструкције) 

Употреба садашњих времена (Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense). 

Употреба прошлих  времена (Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense). 

Начини  изражавањa будућности (Future Simple Tense, be going to,Present Continuous Tense, Present Simple Tense). 

Глаголи и фразе праћени инфинитивом или -ing обликом. 

Модални глаголи  (can, can’t, could, should, must, have to,needn’t, mustn’t, may). 

Фразални глаголи са across, back, down... ( нпр.come across, come back, cut down). 

Творба речи 

Сложенице. 

Најчешћи суфикси и префикси. 

Реченица 

Ред речи у реченици. 

Потврдне, упитне и одричне реченице. 

Погодбене реченице (реалне, потенцијалне). 

Неуправни говор (без слагања времена). 

 

 

Наставни план 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

ALL ABOUT YOU 2 5 7 

WINNING AND LOSING 1 6 7 

THOUSE AND HOME 1 5 6 

LIGHTS, CAMERA, ACTION 3 3 6 

SHOPPING 3 4 7 

HOW TECHIE ARE YOU 3 4 7 

AROUND THE WORLD 4 2 6 

WHAT IF 2 5 7 

CRIME SCENE 4 4 8 

THE WRITTEN WORD 3 3 9 

 ТЕСТОВИ И ПИСМ. 

ЗАДАЦИ 

/ 7 7 

Укупно 26 48 74 

 

 

Циљ: 

 

Циљ наставе енглеског језика је стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим језичким активностима, упознавање 

културног наслеђа створеног на овом страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање. 

 

 

 

 

Општи стандарди:  

 

        Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика. 
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Задаци наставе енглеског језика су: 

 

- да ученици у току школовања усвоје говорни језик у оквиру нових речи и израза укључујући и терминологију значајну за дату 

струку,  

- да негују правилан изговор и интонацију уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске схеме које су битне у усменом 

изражавању; 

- да разумеју говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражавају у оквиру теме из свакодневног живота и општих тема 

струке, уз исказивање личног става и расположења; 

- да овладају техником информативног читања, разумеју сложеније језичке структуре у тексту и упознају особености језика струке 

читањем текстова везаних за теме из области дате струке; 

- да даље савлађују основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквиру усвојене лексике и језичких структура 

- да развијају разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, налаза, извештаја и оспособљавају се за њихову усмену 

интерпретацију; стичу нова сазнања о карактеристикама земаља и народа чији језик уче, њиховог начина живота и обичаја; 

- да се оспособљавају за вођење разговора о нашој земљи, њеним природним лепотама, културним и историјским тековинама; 

- шире своју општу културу, развијају међукултурну сарадњу и толеранцију и своје интелектуалне способности; 

- оспособљавају се за даље образовање и самообразовање у области језика и струке коришћењем речника, лексикона и друге 

приручне литературе. 

 

 

Наставни предмет: Енглески језик I 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

7 

 

 

 

ALL ABOUT YOU 
-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-дијалог 

-демонстрација 

- рад у паровима и 

групама 

 

 

- рад на тексту 

-усвајање нових речи и 

израза 

-тражење и давање 

информација 

-допуњавање речен. 

-хватање бележака 

 на основу вежбе  

слушања, 

- усвајање 

грам. целина 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

2. 

 

 

 

7 

 

 

 

WINNING AND 

LOSING -фронтални рад 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција 

 

- рад на тексту 

-усвајање нових речи и 

израза 

- препричавање, 

- вежбе замене 

 речи у граматич. 

 целинама, 

-постављање питања и давање 

одговора 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

           3. 

 

 

 

6 

 

 

HOUSE AND HOME 

-фронтални рад 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција 

 

- рад на тексту, 

-препричавање, 

- слушање датог текста 
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-индивидуални  

 рад 

 

- постављање питања и давање 

одговора 

-писање приче 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

 

4. 

6 LIGHTS, CAMERA, 

ACTION 

-фронтални рад 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција 

-индивидуални  

 рад 

 

 

-рад на тексту 

-усвајање нових речи и 

израза 

-допуњавање речен. 

-хвата белешке 

 на основу вежбе  

слушања, 

-препричавање. 

- вежбе замене 

 речи у граматич. 

 целинама, 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

 

 

 

5. 

7 SHOPPING 

-фронтални рад 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода, 

-практичан рад 

 

- рад на тексту 

-описивање путовања 

-упоређује 

-одговара на питања 

-препознаје и 

анализира разлике 

-вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

6. 

7 HOW TECHIE ARE 

YOU 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

- слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

 

 

6 AROUND THE 

WORLD 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 
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7. 

метода 

-практични рад 

 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

 

 

 

8. 

7 WHAT IF 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

 

 

9. 

8 CRIME SCENE 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

10. 

  9 THE WRITTEN WORD 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

11. 7  

 

Два писмена задатка (по 

један у сваком 

полугодишту)  

Три теста у току године 

 

 

 

 

-индивидуални рад 

индивидуални 

одговори ученика 

писаним путем 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК II 

 

Седмични фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе другог страног језика је стицање нових знања и овладавање новим језичким системом што доприноси проширивању и 

богаћењу општих изражајних и интелектуалних могућности ученика, упознавање културе, обичаја, и начина живота народа чији се језик учи 

као и развијање естетских и моралних вредности. 

Задаци наставе другог страног језика су да ученици: 

- упознају основне карактеристике система језика и језичких структура и усвоје око 1.400 најфреквентнијих речи и израза; 

- усвоје правилни изговор и интонацију; 

- разумеју саговорника и усмено излагање о темама из свакодневног живота; 

- овладају техником гласног читања и читања у себи и разумеју једноставне текстове с темама из свакодневног живота, текстова са 

научно-популарним садржајима и сл.; 

- савладају основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквирима усвојене лексике и језичких структура; 

- оспособе за давање информација о себи, о свом дому, о нашој земљи, њеним природним лепотама и културно-историјским 

тековинама; 

- упознају са начином живота народа чији језик уче и тековинама њихове културе и цивилизације; 

- развију интелектуалне особености и подигну општи образовни и културни ниво; 

- изграде свест о потреби сарадње и толеранције међу народима; 

- овладају методама за даљи самосталан рад на богаћењу и усавршавању стеченог језичког знања. 

-исказивање физичких тегоба, расположења, нерасположења, радости, забринутости, исказивање симпатије; давање предности, 

савета. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 

приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто.  Владање 

страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. 

Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање 

различитости култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са 

личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 

информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради 

сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 

сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој 

интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 

конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или 

образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција (слушање и читање) 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи 

основно лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или 

блиских области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из блиских 

области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 

сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и 

тон разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана 

или оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција (говор и писање) 

Основни ниво 
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Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичајеним 

општим и блиским темама. Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према 

моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интересовања, 

образовања, културе и сл.Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже 

и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или 

самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, 

износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну 

преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 

 

 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 

 реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима у образовном 

контексту; 

 разуме, уз евентуалну претходну припрему, основну поруку краћих излагања о познатим 

темама у којима се користи стандардни језик и разговетан изговор; 

 разуме информације о познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 

приватном, јавном и образовном контексту; 

 разуме општи смисао прилагођеног аудио и видео материјала; 

 разуме суштину исказа (са)говорника који разговарају о блиским темама, уз евентуална 

понављања и појашњавања; 

 изводи закључке после слушања  текста о познатим темама у вези са врстом текста, бројем 

саговорника, њиховим међусобним односима и намерама, као и у вези са општим 

садржајем текста;  

 доводи у везу, ослањајући се на општа знања и искуства, непознате елементе поруке, на 

основу контекста, и памти, репродукује и контекстуализује њене битне елементе. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним, блиским темама из 

свакодневног живота, ослањајући се и на претходно стечена знања; 

 препознаје најучесталије врсте текстова на основу њихових карактеристика; 

 разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 

 разуме краћу личну поруку упућену у сврху кореспонденције; 

 разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у циљу 

глобалног разумевања; 

 проналази, издваја и разуме одређену релевантну информацију 

унутар препознатљиве врсте текста у циљу селективног разумевања; 

 разуме кратке и једноставне текстове који садрже упутства и савете у циљу детаљног 

разумевања (уз визуелну подршку); 

 разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и позната 

лексика (конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, стрипови). 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 учествује у кратким дијалозима, размењује информације и мишљење са  саговорником  о 

познатим темама и интересовања; 

 користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту; 

 описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости, прошлости и будућности у свом 

окружењу; 

 изражава своје утиске, мишљења и осећања у вези са блиским темама; 

 излаже основни садржај писаних, илустрованих и усмених текстова о познатим темама; 

 излаже унапред припремљену кратку презентацију на одређену тему (из домена личног 

интересовања). 

 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 пише на једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања; 

 описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (70-90 речи) користећи 

фреквентне речи и изразе; 

 описује утиске, мишљења и осећања (70-90 речи)  

 пише белешке, једноставне поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне 

информације користећи стандардне формуле писаног изражавања; 
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 попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном домену. 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

 препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и искуства, правила понашања, 

свакодневне навике, сличности и разлике у култури  своје земље и земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног живота земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи најфреквентије стилове и регистре у вези са елементима 

страног језика који учи, али и из осталих области школских знања и животних искустава; 

 препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и 

невербална средстава (степен формалности, љубазности, као и паравербална средства: 

гест, мимика, просторни односи међу говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у различитим видовима реалне  комуникације (електронске 

поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже); 

 користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља чији језик учи. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 преноси суштину поруке са матерњег на страни језик / са страног на матерњи, додајући, 

по потреби објашњења и обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције; 

 преноси садржај писаног или усменог текста, прилагођавајући га саговорнику; 

 користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које се 

јављају, на пример: преводи или преноси садржај уз употребу описа, парафраза и сл.;  

 преводи на матерњи језик садржај краћег текста о познатим темама. 

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност 

 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се 

више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава 

досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају 

из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета Страни језик и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз 

све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
СТАНДАРДИ 

 реагује на одговарајући начин на 

усмене поруке у вези са 

активностима у образовном 

контексту; 

 разуме, уз евентуалну претходну 

припрему, основну поруку 

краћих излагања о познатим 

темама у којима се користи 

стандардни језик и разговетан 

изговор; 

 разуме информације о познатим 

и блиским садржајима и 

једноставна упутства у 

приватном, јавном и образовном 

контексту; 

 разуме општи смисао 

прилагођеног аудио и видео 

материјала; 

 разуме суштину исказа 

(са)говорника који разговарају о 

блиским темама, уз евентуална 

понављања и појашњавања; 

 изводи закључке после слушања  

текста о познатим темама у вези 

са врстом текста, бројем 

саговорника, њиховим 

међусобним односима и 

намерама, као и у вези са 

2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају 

разговетно и полако. 2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције 

између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном контексту. 

2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања 

у образовном и јавном контексту. 2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и 

видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни говор, 

разговетни изговор и спор ритам излагања). 2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и обавештења о темама 

из свакодневног живота и делатности. 2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у 

приватном, образовном и јавном контексту. 2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне 

појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је 

излагање јасно и добро структурирано. 2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног 

тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и 

стандaрдним језиком. 
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општим садржајем текста;  

 доводи у везу, ослањајући се на 

општа знања и искуства, 

непознате елементе поруке, на 

основу контекста, и памти, 

репродукује и контекстуализује 

њене битне елементе. 

 разуме краће текстове (дужине 

око 120 речи) о конкретним, 

блиским темама из свакодневног 

живота, ослањајући се и на 

претходно стечена знања; 

 препознаје најучесталије врсте 

текстова на основу њихових 

карактеристика; 

 разуме обавештења и упозорења 

на јавним местима; 

 разуме краћу личну поруку 

упућену у сврху 

кореспонденције; 

 разуме општи садржај и основну 

поруку из краћег информативног 

текста у циљу глобалног 

разумевања; 

 проналази, издваја и разуме 

одређену релевантну 

информацију 
унутар препознатљиве врсте 

текста у циљу селективног 

разумевања; 

 разуме кратке и једноставне 

текстове који садрже упутства и 

савете у циљу детаљног 

разумевања (уз визуелну 

подршку); 

 разуме краће литерарне форме у 

којима доминира конкретна, 

фреквентна и позната лексика 

(конкретна поезија, кратке 

приче, анегдоте, скечеви, 

стрипови). 

2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским 

темама, у којима преовлађују фреквентне речи и интернационализми. 2.СТ.1.2.2. 

Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, 

брошуре, обавештења, кратке новинске вести ). 2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне 

личне поруке и писма. 2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из 

свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, етикете 

на производима, јеловник и сл.). 2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне 

информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста. 

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је 

близак. 2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци. 

2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним 

документима (нпр. пословна преписка, проспекти, формулари).   

 учествује у кратким дијалозима, 

размењује информације и 

мишљење са  саговорником  о 

познатим темама и 

интересовања; 

 користи циљни језик као језик 

комуникације у образовном 

контексту; 

 описује себе и своје окружење, 

догађаје у садашњости, 

прошлости и будућности у свом 

окружењу; 

 изражава своје утиске, 

мишљења и осећања у вези са 

блиским темама; 

 излаже основни садржај 

писаних, илустрованих и 

усмених текстова о познатим 

темама; 

 излаже унапред припремљену 

кратку презентацију на 

одређену тему (из домена 

личног интересовања). 

 

2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање). 2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или 

упућује понуду или позив. 2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 

приватном, јавном и образовном контексту. 2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење 

(особе, предмете, места, активности, догађаје). 2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, 

блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа. 

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и 

коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 2.СТ.2.3.3. Размењује, 

проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама 

(нпр. у установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или препричава 

стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 2.СТ.2.3.6. Извештава о 

догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 2.СТ.1.5.1. Користи 

задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 

основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 
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 пише на једноставан начин о 

блиским темама из свог 

окружења и подручја 

интересовања; 

 описује особе и догађаје 

поштујући правила 

кохерентности (70-90 речи) 

користећи фреквентне речи и 

изразе; 

 описује утиске, мишљења и 

осећања (70-90 речи)  

 пише белешке, једноставне 

поруке и лична писма да би 

тражио или пренео релевантне 

информације користећи 

стандардне формуле писаног 

изражавања; 

 попуњава формуларе, упитнике 

и различите обрасце у личном и 

образовном домену. 

2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, 

извињење, упозорење). 2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 

свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). 2.СТ.1.4.3. 

Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и 

сл. 2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, 

табела, слика, графикона, детаљних упутстава. 2.СТ.2.4.1. Пише белешке или 

одговара на поруке, истичући битне детаље. 2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, 

тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 2.СТ.2.4.3. 

Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама 

из области личних интересовања и искустава. 2.СТ.2.4.5. Пише извештај или 

прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким 

и/или једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које 

користи у говору. 2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција 

и организација углавном добри. 

 препознаје и разуме, у оквиру 

свог интересовања, знања и 

искуства, правила понашања, 

свакодневне навике, сличности и 

разлике у култури  своје земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће 

присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи 

најфреквентије стилове и 

регистре у вези са елементима 

страног језика који учи, али и из 

осталих области школских знања 

и животних искустава; 

 препознаје различите стилове 

комуникације и најфреквентнија 

пратећа паравербална и 

невербална средстава (степен 

формалности, љубазности, као и 

паравербална средства: гест, 

мимика, просторни односи међу 

говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у 

различитим видовима реалне  

комуникације (електронске 

поруке, СМС поруке, дискусије 

на блогу или форуму, друштвене 

мреже); 

 користи савремене видове 

комуникације у откривању 

културе земаља чији језик 

учи.темама; 

 преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик / са 

страног на матерњи, додајући, по 

потреби објашњења и 

обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, 

аудио или визуелног записа и 

краће интеракције; 

 преноси садржај писаног или 

усменог текста, прилагођавајући 

2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се 

односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 2.СТ.2.5.5. 

Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и 

разлике у култури, обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик учи. 

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, 

традицијом и обичајима свог и других народа. 2.СТ.3.2.6. Разуме одломке 

оригиналних књижевних дела и текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других народа. 2.СТ.1.4.5. Преводи или 

интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца. 
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га саговорнику; 

 користи одговарајуће 

компензационе стратегије ради 

превазилажења тешкоћа које се 

јављају, на пример: преводи или 

преноси садржај уз употребу 

описа, парафраза и сл.;  

 преводи на матерњи језик 

садржај краћег текста о познатим 

темама. 

 

Именице 

Властите и заједничке (у облицима једнине и множине: Bild – Bilder, Kopf – Köpfe, Frau – Frauen), са одговарајућим родом. 

Изведене суфиксацијом: Faulheit, Bildung. 

Изведене префиксацијом: Ausbildung. 

Сложенице: Sommerferien, Jugendliebe, Tomatensuppe. 

Придеви   

Изведени суфиксацијом од глагола и именица:   fehlerfrei, liebevoll, sprachlos, trinkbar. 

Сложени: steinreich. 

Придевска промена  – јака, слаба, мешовита (рецептивно). 

Компаратив и суперлатив (правилна творба и главни изузеци:  groß – größer, teuer – teurer).  

Члан 
Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, присвојни (mein, dein), показни (dieser, jener), негациони (kein, keine).  

Употреба члана у номинативу (субјект), акузативу и дативу (директни и индиректни објекат), партитивном генитиву (dieHälftedesLebens), 

посесивном генитиву (dieMuttermeinerMutter). 

Бројеви:  

Основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten). 

Предлози 
- са акузативом (Ich bin gegen dich),  

- са дативом (Siearbeitet bei einem Zahnarzt), 

- са дативом или акузативом (EristinderSchule. Sie kommt in die Schule).  

Глаголи 
Глаголска времена: презент, претерит модалних, помоћних, слабих и нафреквентнијих јаких глагола, перфект слабих и јаких глагола, футур. 

Глаголи са предлозима (wartenauf, sichinteressierenfür). 

Конјуктив у функцији изражавања жеље (Ich hätte gern... Ich möchte...Ich würde gern ...). 

Везници и везнички изрази:  

und, oder, aber; weil, wenn, als, während, bis, obwohl, dass, ob. 

Личне заменице 
У номинативу, дативу и акузативу. 

Прилози 
За време (gestern), место (nebenan), начин (allein), количину (viel, wenig). 

Реченице 

Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно-сложене реченице, индиректне упитне реченице. 

Ред речи у реченици. 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК II 

 

Седмични фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у 

приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто.  Владање 

страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. 

Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање 

различитости култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са 

личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 

информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради 

сопствених потреба. 

Средњи ниво 
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Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); 

сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој 

интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 

конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или 

образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција (слушање и читање) 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи 

основно лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или 

блиских области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из блиских 

области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 

сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и 

тон разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана 

или оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција (говор и писање) 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичајеним 

општим и блиским темама. Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према 

моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интересовања, 

образовања, културе и сл.Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже 

и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или 

самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, 

износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну 

преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 

 

 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 

 реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима у образовном 

контексту; 

 разуме, уз евентуалну претходну припрему, основну поруку краћих излагања о познатим 

темама у којима се користи стандардни језик и разговетан изговор; 

 разуме информације о познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 

приватном, јавном и образовном контексту; 

 разуме општи смисао прилагођеног аудио и видео материјала; 

 разуме суштину исказа (са)говорника који разговарају о блиским темама, уз евентуална 

понављања и појашњавања; 

 изводи закључке после слушања  текста о познатим темама у вези са врстом текста, бројем 

саговорника, њиховим међусобним односима и намерама, као и у вези са општим 

садржајем текста;  

 доводи у везу, ослањајући се на општа знања и искуства, непознате елементе поруке, на 

основу контекста, и памти, репродукује и контекстуализује њене битне елементе. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним, блиским темама из 

свакодневног живота, ослањајући се и на претходно стечена знања; 

 препознаје најучесталије врсте текстова на основу њихових карактеристика; 

 разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 
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 разуме краћу личну поруку упућену у сврху кореспонденције; 

 разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у циљу 

глобалног разумевања; 

 проналази, издваја и разуме одређену релевантну информацију 

унутар препознатљиве врсте текста у циљу селективног разумевања; 

 разуме кратке и једноставне текстове који садрже упутства и савете у циљу детаљног 

разумевања (уз визуелну подршку); 

 разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и позната 

лексика (конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, стрипови). 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 учествује у кратким дијалозима, размењује информације и мишљење са  саговорником  о 

познатим темама и интересовања; 

 користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту; 

 описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости, прошлости и будућности у свом 

окружењу; 

 изражава своје утиске, мишљења и осећања у вези са блиским темама; 

 излаже основни садржај писаних, илустрованих и усмених текстова о познатим темама; 

 излаже унапред припремљену кратку презентацију на одређену тему (из домена личног 

интересовања). 

 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 пише на једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања; 

 описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (70-90 речи) користећи 

фреквентне речи и изразе; 

 описује утиске, мишљења и осећања (70-90 речи)  

 пише белешке, једноставне поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне 

информације користећи стандардне формуле писаног изражавања; 

 попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном домену. 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

 препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и искуства, правила понашања, 

свакодневне навике, сличности и разлике у култури  своје земље и земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног живота земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи најфреквентије стилове и регистре у вези са елементима 

страног језика који учи, али и из осталих области школских знања и животних искустава; 

 препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и 

невербална средстава (степен формалности, љубазности, као и паравербална средства: 

гест, мимика, просторни односи међу говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у различитим видовима реалне  комуникације (електронске 

поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже); 

 користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља чији језик учи. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 преноси суштину поруке са матерњег на страни језик / са страног на матерњи, додајући, 

по потреби објашњења и обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције; 

 преноси садржај писаног или усменог текста, прилагођавајући га саговорнику; 

 користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које се 

јављају, на пример: преводи или преноси садржај уз употребу описа, парафраза и сл.;  

 преводи на матерњи језик садржај краћег текста о познатим темама. 

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, интеркултурност 

 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се 

више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава 

досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају 

из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета Страни језик и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз 

све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
СТАНДАРДИ 

 реагује на одговарајући начин 2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају 
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на усмене поруке у вези са 

активностима у образовном 

контексту; 

 разуме, уз евентуалну 

претходну припрему, основну 

поруку краћих излагања о 

познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и 

разговетан изговор; 

 разуме информације о познатим 

и блиским садржајима и 

једноставна упутства у 

приватном, јавном и 

образовном контексту; 

 разуме општи смисао 

прилагођеног аудио и видео 

материјала; 

 разуме суштину исказа 

(са)говорника који разговарају 

о блиским темама, уз 

евентуална понављања и 

појашњавања; 

 изводи закључке после 

слушања  текста о познатим 

темама у вези са врстом текста, 

бројем саговорника, њиховим 

међусобним односима и 

намерама, као и у вези са 

општим садржајем текста;  

 доводи у везу, ослањајући се на 

општа знања и искуства, 

непознате елементе поруке, на 

основу контекста, и памти, 

репродукује и контекстуализује 

њене битне елементе. 

разговетно и полако. 2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције 

између двоје или више са/говорника у личном, образовном и јавном 

контексту. 2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих 

монолошких излагања у образовном и јавном контексту. 2.СТ.1.1.4. Схвата 

смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног 

живота (стандардни говор, разговетни изговор и спор ритам излагања). 

2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и 

обавештења о темама 

из свакодневног живота и делатности. 2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у 

приватном, образовном и јавном контексту. 2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и 

битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 

уколико је излагање јасно и добро структурирано. 2.СТ.2.1.4. Разуме суштину 

аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, 

представљених јасно и стандaрдним језиком. 

 разуме краће текстове (дужине 

око 120 речи) о конкретним, 

блиским темама из 

свакодневног живота, 

ослањајући се и на претходно 

стечена знања; 

 препознаје најучесталије врсте 

текстова на основу њихових 

карактеристика; 

 разуме обавештења и 

упозорења на јавним местима; 

 разуме краћу личну поруку 

упућену у сврху 

кореспонденције; 

 разуме општи садржај и 

основну поруку из краћег 

информативног текста у циљу 

глобалног разумевања; 

 проналази, издваја и разуме 

одређену релевантну 

информацију 
унутар препознатљиве врсте 

текста у циљу селективног 

разумевања; 

 разуме кратке и једноставне 

текстове који садрже упутства и 

савете у циљу детаљног 

разумевања (уз визуелну 

подршку); 

2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с 

блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и 

интернационализми. 2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у 

једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке 

новинске вести ). 2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 

2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота 

(натписи на јавним местима, упутства о руковању, етикете на производима, 

јеловник и сл.). 2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у 

текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста. 2.СТ.2.2.2. 

Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак. 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци. 

2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним 

документима (нпр. пословна преписка, проспекти, формулари).   
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 разуме краће литерарне форме 

у којима доминира конкретна, 

фреквентна и позната лексика 

(конкретна поезија, кратке 

приче, анегдоте, скечеви, 

стрипови). 

 учествује у кратким 

дијалозима, размењује 

информације и мишљење са  

саговорником  о познатим 

темама и интересовања; 

 користи циљни језик као језик 

комуникације у образовном 

контексту; 

 описује себе и своје окружење, 

догађаје у садашњости, 

прошлости и будућности у 

свом окружењу; 

 изражава своје утиске, 

мишљења и осећања у вези са 

блиским темама; 

 излаже основни садржај 

писаних, илустрованих и 

усмених текстова о познатим 

темама; 

 излаже унапред припремљену 

кратку презентацију на 

одређену тему (из домена 

личног интересовања). 

 

 

2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, 

представљање, захваљивање). 2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, 

предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 2.СТ.1.3.3. Тражи и даје 

једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, 

догађаје). 2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом 

и традицијом свог и других народа. 

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и 

коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 2.СТ.2.3.3. Размењује, 

проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним 

ситуацијама (нпр. у установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или 

препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 2.СТ.2.3.6. 

Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 

2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

 пише на једноставан начин о 

блиским темама из свог 

окружења и подручја 

интересовања; 

 описује особе и догађаје 

поштујући правила 

кохерентности (70-90 речи) 

користећи фреквентне речи и 

изразе; 

 описује утиске, мишљења и 

осећања (70-90 речи)  

 пише белешке, једноставне 

поруке и лична писма да би 

тражио или пренео релевантне 

информације користећи 

стандардне формуле писаног 

изражавања; 

 попуњава формуларе, упитнике 

и различите обрасце у личном и 

образовном домену. 

2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава 

захвалност, извињење, упозорење). 2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о 

аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, 

осећања). 2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, 

образовање, интересовања и сл. 2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према 

моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава. 

2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи 

лични став и аргументе. 2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и 

наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и 

искустава. 2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, 

интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или једноставним 

текстом из познатих области који чита или слуша. 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне 

језичке структуре. 

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору. 2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, 

интерпункција и организација углавном добри. 

 препознаје и разуме, у оквиру 

свог интересовања, знања и 

искуства, правила понашања, 

свакодневне навике, сличности 

и разлике у култури  своје 

земље и земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће 

присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и 

земаља чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи 

најфреквентије стилове и 

регистре у вези са елементима 

страног језика који учи, али и 

из осталих области школских 

2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове 

који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других 

народа. 2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну 

комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним 

догађајима и сл. 2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; 

познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и веровањима 

своје земље и земље чији језик учи. 2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи 

своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других 

народа. 2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове 

који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других 

народа. 2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних 

порука, бележака или образаца. 
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знања и животних искустава; 

 препознаје различите стилове 

комуникације и 

најфреквентнија пратећа 

паравербална и невербална 

средстава (степен формалности, 

љубазности, као и паравербална 

средства: гест, мимика, 

просторни односи међу 

говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у 

различитим видовима реалне  

комуникације (електронске 

поруке, СМС поруке, дискусије 

на блогу или форуму, 

друштвене мреже); 

 користи савремене видове 

комуникације у откривању 

културе земаља чији језик 

учи.темама; 

 преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик / са 

страног на матерњи, додајући, 

по потреби објашњења и 

обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, 

аудио или визуелног записа и 

краће интеракције; 

 преноси садржај писаног или 

усменог текста, 

прилагођавајући га 

саговорнику; 

 користи одговарајуће 

компензационе стратегије ради 

превазилажења тешкоћа које се 

јављају, на пример: преводи 

или преноси садржај уз 

употребу описа, парафраза и 

сл.;  

 преводи на матерњи језик 

садржај краћег текста о 

познатим темама. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група 

Употреба детерминаната: одређених, неодређених и партитивних чланова; присвојних и показних придева; основних и редних бројева; 

неодређених речи; одсуство детерминаната (на пример: код етикетирања производа – fromage de brebis, натписа на продавницама и 

установама – boulangerie, banquе, назива рубрика у штампаним медијима – faits divers, на знаковима упозорења – еntrée interdite; испред 

именици у позицији атрибута: il est boulanger и слично). 

Род и број именица и придева; место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, gentil, beau, joli, long, bon, mauvais; промена значења неких 

придева у зависности од места: un grand homme/un homme grand ; un brave homme/un homme brave ; поређење придева.  

Заменице: личне ненаглашене (укључујући и заменицу on) и наглашене; заменице за директни и за индиректни објекат. 

Глаголска група 

Глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, имперфект, футур први индикатива, као и перифрастичне конструкције: блиски 

футур, прогресивни презент, блиска прошлост; ilfautque, jeveuxque, j’aimeraisqueпраћени презентом субјунктива глагола прве групе 

(Ilfautqueturacontes ça à tonfrère), као и рецептивно: Ilfautquetufasses/ quetuailles/ quetusois/ quetulises/ quetusaches/ quetu écrives; презент 

кондиционала:Simesparentsmelaissaientpartir, jeviendraisavectoi ! императив (рецептивно): aieunpeudepatience, n’ayezpaspeur;  

Најфреквентнији униперсонални глаголи. 

Предлози 

Најчешћи предлози. 

Контраховање члана и предлога.  

Прилози 

За место, за време, за начин, за количину. 

Место прилога. 

Прилошке заменице en и y. 

Модалитети и форме реченице 
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Декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет. 

Афирмација и негација. 

Реченице са презентативимаc’estmon copain, voic / voilà mes parents, il y a beaucoup de bruit ce soir. 

 

НАСТАВНИ ПЛАН 

Наставни садржај Број часова обраде Број часова ост. типова 

часа  

Укупно 

Nouvelle école, nouveaux copains 6 4 10 

Autrefois et aujourd’hui 6 6 12 

Les autres et nous 6 6 12 

La famille et les fêtes 5 5 10 

Enfin un peu de temps libre 5 5 10 

L’homme et la nature 6 4 10 

La vie moderne 4 2 6 

Les devoirs écrits  4 4 

Укупно 38 36 74 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе другог страног језика је стицање нових знања и овладавање новим језичким системом што доприноси проширивању и 

богаћењу општих изражајних и интелектуалних могућности ученика, упознавање културе, обичаја, и начина живота народа чији се језик учи 

као и развијање естетских и моралних вредности. 

Задаци наставе другог страног језика су да ученици: 

- упознају основне карактеристике система језика и језичких структура и усвоје око 1.400 најфреквентнијих речи и израза; 

- усвоје правилни изговор и интонацију; 

- разумеју саговорника и усмено излагање о темама из свакодневног живота; 

- овладају техником гласног читања и читања у себи и разумеју једноставне текстове с темама из свакодневног живота, текстова са 

научно-популарним садржајима и сл.; 

- савладају основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквирима усвојене лексике и језичких структура; 

- оспособе за давање информација о себи, о свом дому, о нашој земљи, њеним природним лепотама и културно-историјским 

тековинама; 

- упознају са начином живота народа чији језик уче и тековинама њихове културе и цивилизације; 
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- развију интелектуалне особености и подигну општи образовни и културни ниво; 

- изграде свест о потреби сарадње и толеранције међу народима; 

- овладају методама за даљи самосталан рад на богаћењу и усавршавању стеченог језичког знања. 

-исказивање физичких тегоба, расположења, нерасположења, радости, забринутости, исказивање симпатије; давање предности, 

савета. 

 

 

 

 

 

Ред. бр. 

нас. теме 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

I Nouvelle école, nouveaux copains -фронтални рад 

-рад у групама 

-слушање и реаговање на упутства 

наставника 

II Autrefois et aujourd’hui -рад у паровима 

-индивидуални рад 

 

-читање текста 

-превођење текста 

-граматичка анализа текста 

III Les autres et nous -текстуална метода -конверзација 

-писање састава 

-учење песмица 

-писање диктата 

IV La famille et les fêtes -вербална метода -превођење реченица са 

француског на српски и обратно 

V Enfin un peu de temps libre -демонстрација -упознавање са француском 

културом и цивилизацијом 

VI L’homme et la nature -комбинована метода -повезивање садржаја текстова са 

подацима из француске 

цивилизације 

VII La vie moderne   

VIII Les devoirs écrits -индивидуални рад 

-метода писмене провере 

-давање одговора на постављене 

захтеве 
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ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

 

Фонд часова 

Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 74 

 

НАСТАВНИ ПЛАН 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Бр. часова 

ост.типова часа 

Укупно 

Уводни део 4 1 5 

Matronae cenam exspectant 3 1 4 

Ad tabernas 2 1 3 

In foro 2 3 5 

Pueri Ciceroni occurrunt 3 2 5 

In Arcano 3 1 4 

In theatro 3 5 8 

Marcus multa quaerebat 2 0 2 

Ciceronis epistula 2 1 3 

Lucius patrem fugit 3 1 4 

Ludus 3 0 3 

In macello 2 1 3 

Quintus de bello Gallico narrat 2 3 5 

Cicerones in Graeciam navigant 1 1 2 

In Corcyra 2 0 2 

In arce Athenārum 2 1 3 

Passivum 7 6 13 

Укупно 46 28 74 

 

Циљ 
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Превођење реченица и лакших оригиналних текстова са латинског језика на српски (и обратно), боље разумевање граматичких и других 

модела у српском и страном језику, као и сналажење у интернационалном речнику наука и уметности. 

 

 

Задаци 

Ученици треба да: 

- стекну основна граматичка и лексичка знања 

- утврде и прошире граматичка и лексичка знања српског и страног језика 

- усвоје одређени фонд речи и израза 

- упознају географске и историјске оквире у којима се развијала римска цивилизација, да уоче њену посредничку улогу између грчке и 

европске цивилизације 

- стекну основна знања о римској религији, митологији, институцијама, свакодневном животу, култури. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Општа предметна компетенција или језичка комуникативна компетенција обухвата поседовање свести о језику као 

комуникационом средству, располагање основном језичком писменошћу и схватање повезаности између језикâ и културних идентитета. Она 

омогућава ученику да се користи једноставним језичким средствима у циљу обављања елементарне писмене и усмене комуникације, 

остваривања интеракције и преношења информативних и других садржаја из полазног језика ка циљном и обрнуто, у приватном, јавном и 

образовном контексту.  

Основни ниво 

Ученик разуме главне информације у најједноставнијим писаним и усменим исказима. У усменом и писаном општењу користи 

најједноставнија језичка средства. Познаје основне граматичке и лексичке елементе. Разуме основне појаве и процесе циљне културе.  

Средњи ниво 

 Ученик разуме препознатљиве и предвидиве информације у фреквентнијим и једноставнијим врстама писаних текстова и формама 

усменог општења, а које се односе на њему блиске ситуације и појаве. Користи типске фразе, готове изразе, конструкције и просте реченице 

за формулисање конкретних исказа. Познаје одређени број правилних граматичких елемената и структура и основну лексику из домена 

сопствене свакодневице и непосредног интересовања. Поседује свест о суштинским сличностима и разликама између своје и циљне културе.  

Напредни ниво 

 Ученик разуме већи број речи и израза у усменој и писаној комуникацији. Поседује елементарни репертоар језичких средстава за 

савладавање типичних и уобичајених комуникативних ситуација. Ученик познаје већину једноставнијих и одређени број сложенијих 

граматичких правила и фреквентне лексике. Ученик прихвата постојање разлика између сопствене и циљне културе и прилагођава своје 

понашање основним општеприхваћеним друштвеним конвенцијама 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Функционално-прагматичка компетенција 

 Функционално-прагматичка компетенција представља комуникативну компетенцију у ужем смислу и обухвата умеће рецепције 

(разумевања говора и разумевања писаног текста), умеће продукције (писано и усмено изражавање), умеће интеракције и умеће језичког 

посредовања (медијације).  

Основни ниво 

Ученик разуме најфреквентније речи и изразе, као и најједноставније писане текстуалне форме. Уме да обави основне 

комуникативне активности (поздрављање, представљање, добродошлица, опраштање, захваљивање, пружање информација о себи).  

 

Средњи ниво 

Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке везане усмене исказе и записе. Сналази се у кратким и увежбаним 

комуникационим секвенцама и улогама, уз употребу научених и уобичајених фраза и формула. 

Напредни ниво 

Ученик разуме фреквентне и уобичајене писане и усмене исказе, као и кратке, једноставне текстове и усмене прилоге везане за 

познате теме, појаве и догађаје. Обавља основне језичке функције у писаном и усменом општењу.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Лингвистичка компетенција 

Лингвистичка компетенција се односи на познавање и разумевање принципа функционисања и употребе језика и обухвата 

фонолошко-фонетска, правописна, лексичка, семантичка, граматичка (морфосинтаксичка) знања.  

Основни ниво 

Ученик познаје изговор фреквентних, понављаних и меморисаних гласова, као и неких најчешћих гласовних група. Повезује 

гласове и начин(е) њиховог записивања у увежбаним речима. Познаје ограничени број регуларних морфолошких облика и синтаксичких 

структура у оквиру наученог контигента језичких средстава. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за савладавање основних 

комуникативних активности.  

Средњи ниво 
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Ученик познаје исправан изговор већине гласова и гласовних група, уз ограничења акценатско-интонацијске природе. Ученик 

исправно записује гласове и гласовне комбинације и познаје одређен број основних правописних правила. Ученик познаје једноставне 

граматичке елементе и конструкције. Ученик познаје ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција.  

Напредни ниво 

Ученик углавном правилно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим и неувежбаним комбинацијама гласова, уз 

поштовање акценатско-интонацијских правила. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу и познаје фреквентна 

правописна правила. Познаје одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине 

творбе именица, глагола, придева. Ученик познаје фреквентне лексичке елементе који се односе на блиске теме.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Интеркултурна компетенција 

Основни ниво 

Ученик познаје основне појаве и процесе који одликују свакодневни живот циљне културе, познаје основне просторне и временске 

оквире развоја циљне културе, као и најзначајније личности и дела из историје и савременог доба. Ученик показује интересовање за одређене 

појаве и личности циљне културе.  

Средњи ниво 

Ученик поседује основна знања о разликама у свакодневном животу и разуме да су разлике последица сложености културе. Ученик 

познаје и разуме основне природне и друштвене специфичности циљне културе. Ученик поседује свест о основним сличностима и разликама 

између своје и циљне културе и препознаје/избегава најкритичније табуе и неспоразуме у комуникацији. Негује позитиван и отворен став 

према разликама које препознаје између своје и циљне културе.  

Напредни ниво 

Ученик поседује општа знања о свакодневном животу, друштву и култури латинског језика. Разуме утицај природних и 

друштвених појава на процесе у властитој и циљној култури; разуме положај земаља циљне културе у свету и њихову везу са властитом 

културом. Прихвата разлике које постоје између властите и циљне културе и уме да прилагоди понашање основним конвенцијама. Негује 

став отворености и радозналости према циљној култури и поседује основне вештине за критичко истраживање и разумевање појава циљне и 

властите културе. 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 читаправилно уочавајући специфичности 

изговора и  правописа; 

 одређује самостално врсте речи 

разликујући номиналне и вербалне 
категорије; 

 анализира морфолошки и синтаксички 
реченицу;  

 препознаје основне истоветности, 

сличности и разлике упоређујући 

граматику матерњег и латинског, односно 
страног и латинског језика; 

 користи  самостално двојезичне речнике; 

 преводи уз помоћ наставника или речника 

једноставне реченице са латинског на 

матерњи језик и обратно; 

 разуме и преводи уз помоћ наставника или 

речника  прилагођен текст са латинског на 
матерњи језик; 

 саставља кратке реченице на латинском 

језику, попуњавајући текст или повезује 
делове текста; 

 исказује свој утисак о тексту, позивајући 

се на сам текст,  и интерпретира га својим 

 

Теме из културне историје 

 

 domus  и insula – како су Римљани 

становали; 

 одевање; 

 римски форум; 

 римске државне институције и римска 

имена; 

 позориште и игре; 

 римска религија и култови; 

 писање и издаваштво; 

 терме и купатила; 

 школе и образовање; 

 culina Romana – култура исхране, 

Апиције; 

 римска војска; 

 Рим и Атина, Илијада и Одисеја, 

хеленистичка култура и Родос; 

 брак и породица; 

 седам светских чуда; 

 римске провинције. 

 

Теме у вези са ортоепијом, ортографијом 

и граматиком 

 

 писмо, изговор и нагласак; 

 врсте речи (променљиве и 

 

Латински језик и његова распрострањеност.  

Абецеда. Изговор. Нагласак. Квантитет  

слога. 

Врсте речи и њихова промена. 

Категорије номиналне и вербалне промене.  

Именске речи 

I или а деклинација именица и придева.  

II или о деклинација именица и придева.  

III деклинација именица консонантских и 

вокалских основа (и придева).  

IV или u деклинација.  

V или е деклинација.  

Најважнији изузеци у деклинацији.  

Компарација придева. Суплетивна и описна 

компарација.  

Заменице: личне, присвојне, повратне, 

показне, односне, упитне.  

Бројеви: основни и редни.  

Глаголи 

Индикатив временâ презентске основе 

актива и пасива глагола свих конјугација (и 

глагол esse).  

Индикатив временâ перфекатске основе.  

Разред  Први 

Годишњи фонд часова 74  часа 
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речима (на матерњем језику), 

реферирајући на ситуације из окружења, 
као и на друга искуства и знања;  

 усваја одређени фонд речи и израза 

релевантан за будуће образовање и боље 

разумевање терминологије у свим 
доменима живота;  

 препознаје и разуме на основу латинских 

речи и израза значење речи у матерњем и 
другим језицима; 

 препознаје повезаност прошлости и 

садашњости уочавајући сличности и 
разлике у културама; 

 препознаје тековине и значај античке 

цивилизације; 

 цитира и употребљава једноставне изреке 

у конкретним ситуацијама; 

 проширује свој речник и оплемењује и 
негује културу говора и изражавања; 

 интегрише пређено и ново градиво; 

 развија систематичност, самосталност и 
одговорност у раду; 

 уочава неопходност континуираног учења. 

непроменљиве); 

 деклинације; 

 компарације; 

 помоћни глагол; 

 конјугације (начини, времена и стања); 

 прилози и предлози; 

 синтакса појединих падежа. 

Индикатив сложених времена.  

Императив презента (иглагол esse).  

 

 

 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: латински језик, изговор, вокабулар, номиналне категорије, вербалне категорије, римска књижевност и култура. 

 

 

 

Редни број 

нас. теме 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

          Активности ученика 

I Уводни део -фронтални рад - слушање и реаговање на упутства наставника 

II Matronae cenam 

exspectant 

-рад у групама - читање текста 

III Ad tabernas -индивидуални рад - граматичка анализа реченице 

IV In foro -текстуална метода - питања-одговори 

V Pueri Ciceroni occurrunt -усмено излагање - писање или допуњавање реченица 

VI In Arcano -разговор - превођење реченица са латинског на српски и обратно 

VII In theatro -демонстрација - учење напамет латинских изрека и мањих песама 

VIII Marcus multa quaerebat -комбинована метода  - упознавање са римском цивилизацијом, културом и 

свакодневним животом 

IX Ciceronis epistula -фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

-повезивање садржаја текстова са стеченим знањима о 

римској цивилизацији, култури и свакодневном 
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--комбинована метода 

 

 

X Lucius patrem fugit фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

--комбинована метода 

 

животу 

 

 

XI Ludus фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

--комбинована метода 

 

-читање текста 

-превођење реченица са латинског на српски и обратно 

XII In macello фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

--комбинована метода 

 

-превођење реченица са латинског на српски и обратно 

-читање текста 

XIII Quintus de bello Gallico 

narrat 

 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

--комбинована метода 

 

превођење реченица са латинског на српски и обратно 

-читање текста 

XIV Cicerones in Graeciam 

navigant 

 

фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

-комбинована метода 

 

превођење реченица са латинског на српски и обратно 

-читање текста 

- упознавање са римском цивилизацијом, културом и 

свакодневним животом 

 

XV In Corcyra фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

-комбинована метода 

 

превођење реченица са латинског на српски и обратно 

-читање текста 

- упознавање са римском цивилизацијом, културом и 

свакодневним животом 

XVI In arce Athenārum фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

--комбинована метода 

 

превођење реченица са латинског на српски и обратно 

-читање текста 

- упознавање са римском цивилизацијом, културом и 

свакодневним животом 

XVII Passivum фронтални рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода 

- разговор 

-демонстрација 

-комбинована метода 

 

 - превођење реченица из актива у пасив и обратно уз 

осврт на пасивно стање у матењем језику 

 

 

 

 

Граматички садржаји 
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Именске речи: правилно навођење речи,промена именских речи, постојање граматичког рода, синкретизам падежа, правило о промени 

средњег рода, подела именица III деклинације на сугласничке и самогласничке основе 

Глаголи: основне морфолошке категорије глаголске промене (глаголска основа, тематски вокал, лични наставци); глаголи III коњугације на 

–io, разлика у грађењу пасива простих и сложених времена. 

Непроменљиве врсте речи: предлози захтевају акузатив или аблатив, а неки се употребљавају и са акузативом и са аблативом. 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

Наставни план  

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Увод 3 2 5 

Праисторија 3 4 7 

 

Стари исток 

3 5 8 

Стара Грчка 13 12 25 

Стари Рим 15 14 29 

УКУПНО 74 36 38 

 

 

Циљеви наставе историје су: 

6. Разумевање теоријских основа историјске науке и примена основних елемената методологије историјских  истраживања 

7. разумевање континуитета, променљивости и развојности друштвених и културних појава карактеристичних за праисторију и 

раздобље старог века 

8. познавање политичких, економских, друштвених, правних и установа културе епохе старог века 

9. развијање способности учења, истраживања и критичког мишљења 

10. неговање свести о припадности европској цивилизацији 

 

 

Задаци: 

9. разуме теоријске и методолошке специфичности историјске науке 

10. разуме и може да објасни специфичне друштвене и културне појаве и процесе старог века и њихову развојност 

11. разумети устројство и функцију политичких, правних, економских, друштвених и културних установа античког доба и може да их 

упореди са савременим 

12. знати да користи писане, графичке и ликовне изворе информација 

13. знати да разликује битне од небитних информација и да процењује њихову вредност 

14. разумети друштвене и културне вредности и норме античке епохе 

15. имати свест о континуитету и везама савремене европске цивилизације и античке цивилизације 

16. имати одговоран однос према античком културном наслеђу 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Учењем историје обогаћују се знања о прошлости, развијају аналитичке вештине неопходне за критичко сагледавање савременог 

света, његових историјских корена и aктуелних цивилизацијских токова. Настава и учење историје припрема ученика за одговорно учешће у 

демократском друштву брзих друштвених, технолошких и економских промена, оспособљавага да кроз удруживање и сарадњу допринесе да 

се адекватно одговори на савремене изазове на локалном, регионалном, европском и глобалном нивоу. Ученику се кроз наставу историје 

омогућава развој групних идентитета (национални, државни, регионални, европски), чиме се обогаћује и лични идентитет. Посебан акценат 

је стављен на разумевање историјских и савремених промена, али и на изградњу демократских вредности које подразумевају поштовање 

људских права, развијање интеркултуралног дијалога и сарадњу, односа према разноврсној културно-историјској баштини, толерантног 

односа према другачијим ставовима и погледима на свет. Ученик кроз наставу историје треба да искаже и проактиван однос у разумевању 

постојећих унутрашњих и регионалних конфликата са историјском димензијом и допринесу њиховом превазилажењу.    

Основни ниво 

Ученик користи основна историјска знања (правилно употребљава историјске појмове, хронологију, оријентише се у историјском 

простору, познаје најважнију историјску фактографију) у разумевању појава и процеса из прошлости који су обликовали савремено  

друштво,као и одређене националне, регионалне, па и европски идентитет. Развијају се вештине неопходне за успостављање критичког 

односа према различитим историјским и друштвеним појавама. Ученик изграђује свест о сопственој одговорности у савременом друштву, 

развија ставове неопходне за живот у савременом демократском окружењу и учешћу у различитим друштвеним процесима(поштовање 
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људских права, неговање културе сећања, толеранција и уважавање другачијег културног идентитета и наслеђа, и решавање неспоразума 

кроз изградњу консензуса). 

Средњи ниво 

Ученик развија посебна историјска знања и нарочито аналитичке вештине компарације различитих извора информација, 

процењујући њихову релевантност, објективност и комплексност. Веома важну димензију наставе историје представља разумевање 

функционисања савременог света, његових историјских корена и оних појава које својим дугим трајањем обликују садашњицу. 

Напредни ниво 

Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексније историјске, као и савремене догађаје, појаве и процесе са 

историјском димензијом, уз употребу различитих историјских извора. Ученик је у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде на 

савремено друштво, људска права и политичко окружење, да аргументовано води дебату уз међусобно уважавање, неговање толеранције и 

унапређивање интеркултуралног дијалога, као и да писмено и графички приказује резултате свог истраживања уз коришћење одговарајућих 

компјутерских програма. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Разумевање историје и критички однос према прошлости и садашњости 

Основни ниво 

Именује најважније историјске догађаје, појаве, процесе и личности ученицк ствара основ за боље разумевање прошлости 

сопственог народа, државе, региона, Европе и човечанства. Познаје и користи хронологију неопходну за сналажење у свакодневним 

животним ситуацијама. Оријентише се у историјском и савременом простору. Разуме историјске феномене који су утицали на стварање 

цивилизација, друштва, држава и нација. Препознаје друштвене, економске, културолошке промене које су обликовале савремени свет. Има 

критички однос према тумачењу и реконструкцији прошлости и тумачењу савремених догађаја примењујући мултиперспективни приступ. 

Квалитетно бира разноврсне информације из различитих извора, критички их анализира, пореди и синтетише да би свеобухватније сагледали 

прошлост и садашњост. 

Средњи ниво 

Анализира специфичности одређених историјских појмова и користи их у одговарајућем контексту. Разуме различите државне, 

политичке и друштвене промене у историји, чиме се боље оријентише кроз историјско време, историјски и савремени геополитички простор. 

Процењује релевантност и квалитет различитих извора информација преко којих се формира слика о појединим историјским или савременим 

феноменима. Повезује поједине процесе, појаве и  догађаје из националне, регионалне и опште историје. Развија и надграђује своје различите 

идентитете. 

Напредни ниво 

Анализира и критички просуђује поједине историјске догађаје, појаве и процесе из националне, регионалне и опште историје, као и 

историјске и савремене изворе информација. Унапређује функционалне вештине употребом различитих рачунарских програма неопходних 

за презентовање резултата елементарних историјских истраживања заснованих на коришћењу одабраних извора и историографске 

литературе. Продубљују разумевање прошлости анализирањем савремених, пре свега друштвених и културолошких појава и процеса у 

историјском контексту. 

 

СПЕЦИФИЧНАПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Разумевање историје и савремених идентитета као основа за активно 

учествовање у друштву 

Основни ниво 

Уочава различите културолошке, друштвене, политичке, религијске погледе на прошлост чиме гради и употпуњује сопствени 

идентитет. Развија вредносни систем демократског друштва утемељен на хуманистичким постулатима, поштовању другачијег становишта. 

Примењује основне елементе интеркултуралног дијалога ослањајући се на прошлост, идентитет и културу свог, али  и других народа у 

Србији, региону, Европи и свету. Негује толерантан вид комуникације, поштовање људских права, разноврсних културних традиција. 

Препознаје узроке и последице историјских и савремених конфликата и развија ставове који воде њиховом превазилажењу. Уочава 

разноврсне последице преломних друштвених, политичких, економских и догађаја из културе и света науке, појава и процеса из прошлости, 

чиме се омогућава боље сагледавање савременог контекста у коме живе и стварање предуслова креативан однос према непосредном 

друштвеном окружењу. 

Средњи ниво 

Aнализира предрасуде, стереотипе, различите видове пропаганде и њихове последице у историјским и савременим изворима 

информација. Вреднује објективност извора информација и гради одговоран однос према осетљивим појавама из прошлости и садашњости. 

Дефинише историјске појаве дугог трајања; уочава сличности и разлике у односу на савремени контекст, што доприноси разумевању 

историјску основу савремених појава. Препознаје регионалне везе на пољу заједничке политичке, друштвене, економске и културне 

прошлости. Гради толерантан однос према припадницима других нација или вероисповести у регионалном и унутардржавном контексту, 

неопходан у превенцији потенцијалних конфликата. Развија и надграђује своје различите идентитете и разуме различитост идентитета 

других људи. 

Напредни ниво 

Унапређује толерантни однос у комуникацији вођењем аргументоване дебате о важним темама из историје и савременог живота 

засноване на међусобном уважавању ставова, различитих националних, идејних, конфесионалних или културолошких позиција, чиме се 

гради конструктиван однос за квалитетан живот у мултикултуралном друштву. 

 

 

Разред Први 
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ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 у усменом и писаном излагању користи 

основне научне и историјске појмове; 

 користи хронолошке одреднице на 

одговарајући начин, у складу са 
периодизацијом прошлости; 

 идентификује порекло и процени сазнајну 

вредност различитих извора на основу 

њихових спољних и садржинских 
обележја; 

 објасни основе историјског научног 

метода у реконструкцији прошлости и 

уочава постојање различитих 
интерпретација; 

 анализира узрочно-последичне везе и 

идентификује их на конкретним 
примерима; 

 анализира историјске податке и 

идентификује особености, континуитет и 

промене у различитим појавама дугог 
трајања; 

 уочи и изрази став у односу на предрасуде, 

стереотипе, пропаганду и друге врсте 

манипулација прошлошћу на конкретним 
примерима; 

 учествује у организовању и спровођењу 

заједничких школских активности и 

активности које подстичу друштвену 
одговорност; 

 користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних 
историјских извора и литературе; 

 поредећи историјске и географске карте 

датог простора, уочава утицај рељефа и 

климатских чинилаца на настанак 

цивилизација и кретање становништва; 

 наведе и лоцира најважније праисторијске 

и античке локалитете у Европи и Србији; 

 издвоји и међусобно пореди најважније 

одлике државних уређења у 

цивилизацијама старог века; 

 уочава специфичности и пореди 

друштвени положај и начин живота 

припадника различитих слојева у старом 

веку; 

 идентификује основне елементе и одлике 
привреде у цивилизацијама старог века; 

 пореди и илуструје примерима одлике 

свакодневног  живота међу различитим 

ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

Хронолошки и научни оквири историје –историјски 

појмови и појмови историјске науке. 

Порекло, сазнајна вредност историјских извора и 

њихова примена у истраживању – примери. 

Анализа извора – примери (од праисторијских 

остатака и налазишта до савремених извора 

информација). 

Реконструкција и интерпретација прошлости. 

Употреба историје и манипулација прошлошћу. 

ДРЖАВА И ПОЛИТИЧКИ 

ОКВИРИ ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

СТАРОГ ВЕКА 

Географски простор цивилизација старог века – 

Медитеран, Средњи и Далеки исток. 

Основна обележја државног уређења цивилизација 

старог века – Eгипат, Месопотамија,Левант, Кина, 

минојски Крит, Микена, Хомерско доба, грчки 

полиси, антички Рим и Источно римско царство до 

средине VI века. 

Рат и мир у старом веку (пример мировног 

споразума после битке код Кадеша; Грчко-персијски 

ратови – сукоб цивилизација; 

Пелопонески рат – борба за превласт и криза 

полиса; освајања Александра Великог – прожимање 

цивилизација; римско освајање Италије – рађање 

светске силе; пунски ратови и борба за превласт у 

Средоземљу; грађански ратови – криза и пропаст 

републике;римска спољна политика у доба царства – 

освајања и одбрана граница; последице Велике 

сеобе народа – V и VI век; Јустинијанова обнова) . 

ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ 

ОДНОСИ У СТАРОМ ВЕКУ 

Друштвени односи – Стари исток, античка Грчка и 

антички Рим. 

Привредни односи у старом веку. 

КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У СТАРОМ ВЕКУ 

Основне одлике религија у старом веку. 

Писменост и књижевност у старом веку. 

Научна достигнућа старог века – историографија; 

филозофија; право; природне науке. 

Свакодневни живот –обичаји, занимања, култура 

исхране и становања. 

ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА – 

МИГРАЦИЈЕ 

Врсте, узроци и последице миграција. 

Миграције у праисторији. 

Миграције и колонизације у старом веку. 

Велика сеоба народа. 

Миграције народа на Балканском полуострву. 

Савремене миграције. 

ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ 

ТЕКОВИНЕ ЕПОХЕ СТАРОГ 

ВЕКА 

Историјско наслеђе – повезивање прошлости и 

садашњости (институције,право, наука и уметност, 

демократија, спорт). 

Годишњи фонд часова 74 часа 
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цивилизацијама старог века; 

 уочава присуство и препознаје важност 

тековина цивилизација старог века у 

савременом свету. 

 

Кључни појмови садржаја: антика, демократија, институције, интерпретација, историјско наслеђе, историографија, колонизација, 

миграције, монархија, република. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

СТАНДАРДИ 

 у усменом и писаном излагању користи 

основне научне и историјске појмове; 

 објасни основе историјског научног 

метода у реконструкцији прошлости и 

уочава постојање различитих 
интерпретација; 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и појмова историјске науке. 

2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених историјских појмова. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне сличности и разлике у тумачењима исте 

историјске појаве на основу различитих историјских извора. 

2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира историјски наратив и саопштава резултате 

самосталног елементарног истраживања. 

2.ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног истраживања уз употребу 

текстуалне word датотеке (фајла). 

 идентификује порекло и процени 

сазнајну вредност различитих извора на 

основу њихових спољних и садржинских 

обележја; 

 анализира историјске податке и 

идентификује особености, континуитет и 

промене у различитим појавама дугог 

трајања; 

 анализира узрочно-последичне везе и 

идентификује их на конкретним 
примерима; 

 користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних 
историјских извора и литературе; 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и разврстава различите изворе информација о 

прошлости и садашњости у функцији истраживања. 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје различита виђења исте историјске појаве на основу 

поређења више историјских извора. 

2.ИС.1.3.1.Препознаје историјску димензију савремених друштвених појава и 

процеса. 

2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, елементе и последице историјских конфликата и криза 

са циљем развијања толеранције, културе дијалога и сензибилитета за спречавање 

потенцијалних конфликата. 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност и квалитет различитих извора информација о 

прошлости и садашњости и примењује их у истраживању и презентацији. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне сличности и разлике у тумачењима исте 

историјске појаве на основу различитих историјских извора. 

2.ИС.3.2.3. Усмено објашњава резултате самосталног елементарног истраживања и 

аргументовано брани изнете ставове и закључке. 

2.ИС.3.2.4. Писано и графички презентује резултате елементарног истраживања уз 

употребу нових технологија. 

 користи хронолошке одреднице на 

одговарајући начин, у складу са 
периодизацијом прошлости; 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке термине у одговарајућем историјском и савременом 

контексту. 

 

 поредећи историјске и географске карте 

датог простора, уочава утицај рељефа и 

климатских чинилаца на настанак 

цивилизација и кретање становништва; 

 наведе и лоцира најважније 

праисторијске и античке локалитете у 
Европи и Србији; 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски простор на историјској карти. 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске појаве на историјској карти и препознаје историјски 

простор на географској карти. 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира променљивост историјског простора у различитим 

периодима, уз употребу историјске, географске и савремене политичке карте. 

 

 уочи и изрази став у односу на 

предрасуде, стереотипе, пропаганду и 

друге врсте манипулација прошлошћу на 
конкретним примерима; 

2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове 

пристрасности у тумачењу историјских појава у историјским и савременим изворима 

информација. 

2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове 

пристрасности у тумачењу историјских појава у историјским и савременим изворима 

информација и уочава њихове последице. 

 издвоји и међусобно пореди најважније 

одлике државних уређења у 
цивилизацијама старог века; 

 уочава специфичности и пореди 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније личности и наводи основне процесе, појаве и 

догађаје из опште и националне историје. 

2.ИС.1.3.1.Препознаје историјску димензију савремених друштвених појава и 

процеса. 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу историјских личности у обликовању савремене 
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друштвени положај и начин живота 

припадника различитих слојева у старом 
веку; 

 идентификује основне елементе и одлике 

привреде у цивилизацијама старог века; 

 пореди и илуструје примерима одлике 

свакодневног  живота међу различитим 

цивилизацијама старог века; 

државе и друштва. 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује улогу личности, процесе, појаве, догађаје из 

националне и опште историје. 

2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве различитог историјског трајања и уочава 

сличности и прави разлику у односу на њихов савремени и историјски контекст. 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, догађаје и личности из опште 

и националне историје. 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе у историјском контексту и на 

основу добијених резултата изводи закључке. 

 уочава присуство и препознаје важност 

тековина цивилизација старог века у 
савременом свету; 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује одговоран однос према културно-историјском 

наслеђу сопственог и других народа. 

 

 учествује у организовању и спровођењу 

заједничких школских активности и 

активности које подстичу друштвену 

одговорност. 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао обележавања и неговања сећања на важне личности, 

догађаје и појаве из прошлости народа, држава, институција. 

 

 

Наставни предмет-историја  

 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

1. 5              Увод 

 -вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

-слуша 

-поставља питања 

-одговара 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

7          Праисторија 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

-слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

Зна рађање 

цивилизације 

- неолитску 

револуцију 

3. 8       Стари исток 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

-зна народе и државе 

Месопотамије 

-Египат 

-персијанце, 

Феничане, Хебрејце,.. 

4. 25        Стара Грчка 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

-зна Спарту 

-Атину 

-Хелинистичку 

културу,... 
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5. 29 Стари Рим 

 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

-Зна све о Италији и 

Риму 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

НАСТАВНИ ПЛАН   

 

Наставни  садржај Број 

часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Годишњи 

фонд 

часова 

Упознавање ученика са наставним планом 

 и програмом рада 

1  1 

Увод у физучку географију 1 1 2 

Опште физичко географске-одлике Земље 2 1 3 

Унутрашња грађа Земље и развој Земљине коре 4 2 6 

Рељеф Земљине површине 

Литосфера 

10 7 17 

Атмосфера 9 6 15 

Хидросфера 10 8 18 

Биосфера 3 3 6 

Физичко-географске законитости у 

географском омотачу 

3 3 6 

УКУПНО 43 31 74 

 

Циљ: 

Циљ наставе географије у гимназији је да ученик стекне нова и продубљена знања,умења и навике из физичке,друштвене и националне геогр

афије Србије(појмови, законитости развоја и територијалног распореда географских објеката,појава 

и процеса) неопходних за научно тумачење савремене светске стварности и развој патриотизма. 

 

Задаци наставе географије су да ученик:                                                              

  

-упозна предмет и методе проучавања природно-географских и друштвено-

 географских објеката,појава и њихово деловање на својства географске средине; 

-уочава и схвата корелативне односе између географије и других природних и друштвених наука; 

-стекне глобалне представе о фиѕичко географским карактеристикама земље; 

-схвати и разуме закономерни развој географске средине као резултат деловања природних појава,процеса и човека; 

-упознају актуелну и комплексну географску стварност савременог света; 

-стиче нова знања о својој отађбини,њеном положају,месту и улози у савременом  свету; 

-стиче нова знања о природи.становништву,насељености и привреди Србије; 

-васпитава се на стеченим географским знањима у духу припадности недељивом  

глобалном свету; 

-развија осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и  

култури и активно доприноси очзвању и неговању националног и културног  

идентитета; 

-развија међзсобно уважавање,сарадњу и солидарност између припадника  

различитих социалних,етничких и културних група и да доприноси друштвеној 

кохезији; 

-подржава процесе међународне интеграције; 

-користи различите изворе информација и уочава њихову важност у географским 

сазнањима; 

-се оспособљава да на терену осматра,мери,анализира,интервјуише,скицира 

и прикупља податке; 

-развија способност исказувања географског знања речима,сликом,квантитативно, 

табеларно,графички и шематски; 

-се обучи техникама тимског и групног рада и групног одлучивања; 

-се оспособи за континуирано образовање и самообразовање.  
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ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

Учењем наставног предмета географија ученик је оспособљен да користи практичне вештине (оријентација у простору, практично 

коришћење и познавање географске карте, географских модела, савремених технологија – ГПС и ГИС и инструменте (компас, термометар, 

кишомер, ветроказ, барометар) ради лакшег сналажења у простору и времену. Ученик је оспособљен да примењује географска знања о 

елементима географске средине (рељеф, клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 

њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и унапређивања личних и друштвених 

потреба, националних и европских вредности.  

 

Основни ниво  

Примењује и тумачи различите изворе са географским информацијама (географска карта, географски модели, ГПС, часописи, 

научнопопуларна литература, статистички подаци, интернет) ради планирања и организовања различитих активности. Користи основна 

знања о географским чињеницама да би разумео, заштитио и рационално користио природне и друштвене ресурсе у локалној средини, 

Републици Србији и земљама у окружењу.  

 

Средњи ниво  

Картографски приказује географске објекте, појаве и процесе; разуме могућности примене савремених технологија ради планирања 

и решавања различитих личних и друштвених потреба. Самостално објашњава природне и друштвене услове и ресурсе и разуме њихов 

утицај на наравномеран друштвеноекономски развој Републике Србије и региона и активно учествује у валоризацији географске средине. 

Разуме савремене проблеме у локалној средини и својој држави, предлаже начине и учествује у акцијама за њихово решавање.  

 

Напредни ниво  

Користи аналогне и дигиталне географске карте, географске и статистичке истраживачке методе; упоређује и критички разматра 

одговарајуће научне податке да би објаснио географске чињенице и њихов допринос за решавање друштвених потреба и проблема. Критички 

анализира и објашњава географске везе и односе између соларног система, геолошког развоја Земље, природних услова и ресурса и поштује 

принципе одрживог развоја. Анализира и аргументовано објашњава друштвеноекономске карактеристике регионалног развоја Републике 

Србије и регионалних целина у свету; предвиђа и учествује у регионалном развоју, заштити и унапређивању локалне средине. 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Примена географских вештина за организовање активности у простору и 

времену  

 

Основни ниво  

Примењује и тумачи географске елементе који су приказани на картама различитог размера и садржаја, користи ГПС (систем за 

глобално позиционирање) и остале усмене и писане изворе са географским информацијама за сакупљање података на терену које повезује и 

користи за планирање и организовање својих активности у непосредном окружењу.  

Средњи ниво  

Представља географске елементе картографским изражајним средствима и разуме могућности примене савремених технологија 

(ГИС) за архивирање и приказивање картографских података ради планирања и обављања различитих активности које су значајне за развој 

друштва.  

Напредни ниво  

Анализира географске елементе приказане на аналогним и дигиталним картама; процењује квалитет и тачност; разуме потребу 

ажурирања података ради њиховог коришћења за научна, привредна, демографска и друга планирања.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Коришћење географских знања за активно и одговорно учешће у животу 

заједнице  

 

Основни ниво  

Користи знања о основним природним и друштвеним ресурсима у локалној средини и Републици Србији, разуме њихове вредности 

и рационално их користи у свакодневном животу.  

Средњи ниво  

Изучава и процењује природне и друштвене услове и ресурсе, њихов утицај на неравномеран друштвеноекономски развој 

Републике Србије и региона и у својој средини предлаже начине за њихово ублажавање.  

Напредни ниво  

Анализира, дискутује и тумачи регионални развој Републике Србије и регионалних целина у свету; поштује принципе одрживог 

развоја и учествује у унапређивању националних и европских вредности. 

 

 

Разред Први 
Годишњи фонд часова 74 часа 
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ИСХОДИ 
По завршетку првог разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 осмисли пројекат истраживања на 

задату тему, реализује истраживање у 

локалној средини, прикаже и 
дискутује о резултатима; 

 користи дигиталне картографске 

изворе информација и алате 

Географских информационих система; 

 помоћу модела демонстрира облик и 

кретање Земље и анализира њихове 
последице; 

 разликује еволутивне фазе сфера на 

Земљи и њихова главна обележја; 

 изводи закључке о утицају 

унутрашњих сила на настанак 

минерала и стена и формирање 

рељефа користећи примере у Србији и 
у свету; 

 разврстава облике рељефа према типу 

настанка у зависности од  деловања 

ендогених и егзогених процеса на 

примерима у локалној средини и у 
свету; 

 предвиђа које последице по човека 

могу да настану деловањем геохазарда 
и наводи мере превенције и заштите; 

 оцењује улогу човека као фактора и 

модификатора у процесу формирања 
рељефа; 

 анализира процесе у ваздушном 

омотачу и њихов утицај на временске 

прилике на Земљи користећи 
географске карте и ИКТ-е; 

 критички процењује активности 
човека на промене у атмосфери; 

 анализира хидролошке појаве, објекте 

и процесе користећи се географским 

картама и ИКТ-ом; 

 доводи у везу и илуструје однос 

подземних и површинских вода и 

указује на значај Светског мора и 
копнених вода; 

 истражује узроке различитих 

водопривредних проблема у свету и 

код нас и изводи закључке о значају 

водних ресурса за свакодневни живот 

човека; 

 разликује главне типове земљишта, 

доводи у везу њихова својства са 

условима формирања и примерима у 

Србији и свету и илуструје њихову 

ФИЗИЧКА 

ГЕОГРАФИЈА 

Место и задаци физичке географије у ситему наука. 

Дигитална картографија и Географски информациони 

системи(ГИС) – помоћ у упознавању простора. 

ОБЛИК, ДИМЕНЗИЈЕ 

И КРЕТАЊЕ ЗЕМЉЕ 

Димензије и облик Земље. 

Земљино кретање и њене последице. 

ЕВОЛУЦИЈА 

ГЕОГРАФСКОГ 

ОМОТАЧА 

Еволуција географског омотача. 

ГРАЂА ЗЕМЉЕ 

Унутрашња грађа Земље. 

Унутрашње силе и њихов утицај на процесе и појаве на Земљи. 

Минерали и стене; минерални ресурси, употреба стена у 

свакодневном животу. 

Литосферне плоче, кретање, утицај на формирање рељефа. 

Вулканизам и земљотреси. 

РЕЉЕФ ЗЕМЉИНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Основни макро облици рељефа Земље, континенти и океански 

басени. 

Копно, орогени покрети, вулкански облици рељефа. 

Обликовање рељефа, ерозија, акумулација и агенси. 

Падински процес. 

Флувијални процес. 

Крашки процес. 

Глацијални процес. 

Еолски процес. 

Марински процес. 

Антропогени рељеф. 

АТМОСФЕРА 

Вертикална структура и процеси који се одвијају у атмосфери. 

Узајамна повезаност климатских елемента и фактора. 

Циркулација атмосфере. 

Временска прогноза и синоптичке карте. 

Подела климе, соларна и физичка клима, одлике и разлике. 

Разноликост климатских типова на Земљи и услови живота. 

Клима градова. 

Климатске промене, настанак, последице и мере заштите. 

ХИДРОСФЕРА 

Структура хидросфере, кружење воде у природи, вода као значајан 

ресурс на Земљи. 

Светско море, хемијске и физичке особине и кретање морске воде. 

Типови издани, извора и термоминералних вода. 

Морфолошке и хидролошке особине речног слива и река, утицај 

природних и антропогених фактора на водни режим река. 

Појам и елементи језера, подела језера према положају и начину 

постанка. 

Појаве леда на Земљи (пермафрост, речни лед, морски лед, 

ледници), типови ледника и савремена глацијација. 

Водопривреда – коришћење вода, заштита вода и заштита од вода. 

БИОСФЕРА 

Распростирање биома (вертикални и хоризонтални), законитости 

распростирања и повезаност са климатским приликама. 

Земљиште – формирање, распростирање, значај, деградација и 

заштита. 

Очување биодивезитета –поучни примери из света. 
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економску вредност; 

 примерима и помоћу географске карте 

објашњава законитости хоризонталног 
и вертикалног распореда биома; 

 анализира утицај човека на земљиште, 

живи свет и биоразноликост на 

примерима из света и локалне средине 

користећи се географским картама и 
ИКТ-ом; 

 дефинише појам геонаслеђа и 

аргументује потребу за његовом 
заштитом. 

ГЕОНАСЛЕЂЕ 

Заштита природних објеката. 

Критеријуми за проглашавање објеката геонаслеђа. 

Кључни појмови садржаја: литосфера, атмосфера, хидросфера, биосфера, географски омотач, геонаслеђе. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се 

више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава 

досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају 

из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз све четири године 

средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
СТАНДАРДИ 

 осмисли пројекат истраживања на 

задату тему, реализује истраживање 

у локалној средини, прикаже и 
дискутује о резултатима; 

2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја, користи 

компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у простору и 

планирања активности.  

2.ГЕ.1.1.2. Користи инструменте за очитавање вредности основних 

временских/климатских елемената ради планирања и организовања активности у 

свом окружењу. 

2.ГЕ.1.1.3. Правилно дефинише географске појмове и користи различите изворе 

(статистичке податке, научнопопуларну литературу, географске часописе, 

информације из медија, интернет) за прикупљање и представљање географских 

података у локалној средини, Републици Србији и земљама у окружењу. 

2.ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и истраживачке резултате 

(географске карте, сателитске снимке, статистичке податке, научну литературу, 

географске часописе, информације из медија, интернет); изводи закључке и 

предлаже мере за решавање друштвених проблема. 

 користи дигиталне картографске 

изворе информација и алате 

Географских информационих 

система; 

2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја, користи 

компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у простору и 

планирања активности.  

2.ГЕ.1.1.2. Користи инструменте за очитавање вредности основних 

временских/климатских елемената ради планирања и организовања активности у 

свом окружењу 

2.ГЕ.1.1.3. Правилно дефинише географске појмове и користи различите изворе 

(статистичке податке, научнопопуларну литературу, географске часописе, 

информације из медија, интернет) за прикупљање и представљање географских 

података у локалној средини, Републици Србији и земљама у окружењу. 

2.ГЕ.2.1.1. Правилно користи картографска изражајна средства за скицирање 

географских карата различитог размера и садржаја.  

2.ГЕ.2.1.2. Разуме значај и могућности практичне примене географског 

информационог система (ГИС). 2.ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и 

истраживачке резултате (географске карте, сателитске снимке, статистичке 

податке, научну литературу, географске часописе, информације из медија, 

интернет); изводи закључке и предлаже мере за решавање друштвених проблема.  

2.ГЕ.3.1.2.Примењује географски информациони систем (ГИС) за креирање 

једноставних географских карата.  

2.ГЕ.3.1.3.Анализира значај чинилаца развоја у просторном планирању (људи, 

природа, друштвено богатство, инфраструктура, мрежа и систем насеља). 
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2.ГЕ.3.1.4. Анализира аналогне и дигиталне тематске карте (природних појава, 

система и природне средине, друштвених појава и створених добара) и објашњава 

узроке који су утицали на актуелно стање, постојеће појаве и објекте. 

 помоћу модела демонстрира облик 

и кретање Земље и анализира 

њихове последице; 

2.ГЕ.1.2.2. Наводи појаве и процесе у Земљиним сферама и описује њихов утицај 

на формирање различитих природних услова и ресурса на Земљи. 

 

 разликује еволутивне фазе сфера на 
Земљи и њихова главна обележја; 

2.ГЕ.1.2.2. Наводи појаве и процесе у Земљиним сферама и описује њихов утицај 

на формирање различитих природних услова и ресурса на Земљи. 

2.ГЕ.3.2.2. Анализира геохронолошки развој планете Земље.  

 изводи закључке о утицају 

унутрашњих сила на настанак 

минерала и стена и формирање 

рељефа користећи примере у Србији 
и у свету; 

2.ГЕ.1.2.2. Наводи појаве и процесе у Земљиним сферама и описује њихов утицај 

на формирање различитих природних услова и ресурса на Земљи. 

2.ГЕ.3.2.3. Објашњава основна начела одрживог коришћења природних ресурса и 

њихов утицај на економски развој Републике Србије. 

 

 разврстава облике рељефа према 

типу настанка у зависности од  

деловања ендогених и егзогених 

процеса на примерима у локалној 
средини и у свету; 

2.ГЕ.1.4.2. Описује природно географске и друштвено географске одлике локалне 

средине и Републике Србије 

2.ГЕ.2.2.2. Објашњава географске везе између природних услова, ресурса и 

људских делатности. 

 предвиђа које последице по човека 

могу да настану деловањем 

геохазарда и наводи мере 
превенције и заштите; 

2.ГЕ.2.4.4. Описује природна и културна добра локалне средине, Републике Србије 

и учествује у акцијама за њихову заштиту и унапређивање. 

2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу 

и познаје савремене мере и поступке који се користе за њихово решавање 

 оцењује улогу човека као фактора и 

модификатора у процесу 
формирања рељефа; 

2.ГЕ.3.2.3. Објашњава основна начела одрживог коришћења природних ресурса и 

њихов утицај на економски развој Републике Србије. 

2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу 

и познаје савремене мере и поступке који се користе за њихово решавање. 

 анализира процесе у ваздушном 

омотачу и њихов утицај на 

временске прилике на Земљи 

користећи географске карте и ИКТ-
е; 

2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја, користи 

компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у простору и 

планирања активности.  

2.ГЕ.1.1.2. Користи инструменте за очитавање вредности основних 

временских/климатских елемената ради планирања и организовања активности у 

свом окружењу. 

 

 критички процењује активности 
човека на промене у атмосфери; 

2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу 

и познаје савремене мере и поступке који се користе за њихово решавање. 

 анализира хидролошке појаве, 

објекте и процесе користећи се 
географским картама и ИКТ-ом; 

2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја, користи 

компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у простору и 

планирања активности.  

2.ГЕ.1.1.2. Користи инструменте за очитавање вредности основних 

временских/климатских елемената ради планирања и организовања активности у 

свом окружењу. 

 

 доводи у везу и илуструје однос 

подземних и површинских вода и 

указује на значај Светског мора и 
копнених вода; 

2.ГЕ.3.1.4. Анализира аналогне и дигиталне тематске карте (природних појава, 

система и природне средине, друштвених појава и створених добара) и објашњава 

узроке који су утицали на актуелно стање, постојеће појаве и објекте. 

2.ГЕ.2.3.2. Објашњава савремене проблеме човечанства (сукоби и насиље, 

незапосленост, глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести зависности) 

и наводи мере за њихово превазилажење. 

 истражује узроке различитих 

водопривредних проблема у свету и 

код нас и изводи закључке о значају 

водних ресурса за свакодневни 
живот човека; 

2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу 

и познаје савремене мере и поступке који се користе за њихово решавање. 

2.ГЕ.1.2.3. Описује географски размештај и опште карактеристике природних 

услова и ре-сурса у локалној средини, Републици Србији и региону и разуме њихов 

значај за економски развој. 

 разликује главне типове земљишта, 

доводи у везу њихова својства са 

условима формирања и примерима 

у Србији и свету и илуструје 

њихову економску вредност; 

2.ГЕ.2.2.4. Описује настанак, развој и последице еколошких проблема на локалном 

и националном нивоу и предлаже мере за њихово решавање. 

2.ГЕ.2.2.3. Објашњава географски размештај природних ресурса у Републици 

Србији, региону и Европи и објашњава њихов утицај на економски развој. 
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 примерима и помоћу географске 

карте објашњава законитости 

хоризонталног и вертикалног 
распореда биома; 

2.ГЕ.1.2.2. Наводи појаве и процесе у Земљиним сферама и описује њихов утицај 

на формирање различитих природних услова и ресурса на Земљи. 

 анализира утицај човека на 

земљиште, живи свет и 

биоразноликост на примерима из 

света и локалне средине користећи 
се географским картама и ИКТ-ом; 

2.ГЕ.3.2.3. Објашњава основна начела одрживог коришћења природних ресурса и 

њихов утицај на економски развој Републике Србије. 

2.ГЕ.1.2.5. Наводи еколошке проблеме и њихове последице у локалној средини, 

Републици Србији и региону (прекомерна сеча, сушење и паљење шума, 

неадекватна испаша, ерозија тла, загађивање вода, ваздуха, земљишта, киселе 

кише, поплаве, суше) и учествује у активностима за њихово решавање. 

 дефинише појам геонаслеђа и 

аргументује потребу за његовом 
заштитом. 

2.ГЕ.3.4.4. Описује геодиверзитет, биодиверзитет и заштићена подручја у 

Републици Србији. 

2.ГЕ.3.4.1. Анализира утицај географских веза (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) на постанак и размештај природних и 

културних добара у Републици Србији.  

 

 

 

Редни броj 

наставне  

теме 

Наставни  садржај Број часовa Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

1. 

Увод у физичку 

географију 

 

 

2 

Фронтални облик рада, 

дијалошко-

демонстративна метода 

Слушају, усвајају, 

закључују и  

постављају питања 

 

         2. 

Опште физичко- 

географске 

одлике Земље 

 

3 

Фронтални облик рада, 

илустративно-

демонстративна метода 

Посматрају, 

анализирају и 

усвајају 

 

3. 

Унутрашња грађа 

Земље и развој 

Земљине коре 

 

6 

Вербална(разговор, 

дискусија) 

фронтални облик рада 

Разговарају, 

анализирају 

4. 

 

4/1 

Рељеф Земљине 

површине 

Литосфера 

 

17 

Фронтални рад 

дијалошко-

демонстративна метода 

Слушају, 

рaсуђују, 

разговарају 

4/2 Атмосфера       15 Фронтални облик рада 

и индивидуални рад 

Слушају и 

разговарају 

 

4/3 

Хидросфера  

18 

Илустративно-

демонстративна, 

рад у групама 

фронтални рад 

Слушају, 

посматрају, 

разговарају, 

закључују 

 

4/4 

Биосфера  

6 

Фронтални рад 

дијалошкa метода 

Слушају, 

разговарају 

 

 

 

5. 

Физичко-

географске 

законитости у 

географском 

омотачу 

 

 

6 

Фронтални облик рада, 

индивидуални, 

читање текста 

 

Разговарају, 

читају, 

закључују 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

Наставни план  

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Број 

лабараторијских 

вежби 

Укупан број 

часова 

Основи цитологије 14 6 1 21 

Морфологија, систематика 

и филогенија виших 

18 11 6 35 
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биљака 

 

Морфологија, систематика 

и филогенија нижих 

организама 

9 6 3 18 

Укупно 41 23 10 74 

 

 

Циљ: Циљ наставе биологије у гимназијама је да у склопу општих циљева наставе допринесе развоју комплетне личности ученика, како у 

образовном тако и у васпитном смислу. То подразумева усвајање наставних садржаја биологоје са научног аспекта уз истовремено развијанје 

психофизичких способности ученика на сазнајном и психомоторном плану. 

 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

 

-Развијање основа научне писмености 

-разумевање појава, промена, процеса и односа у природи и међусобног утицаја 

- разумевање повезаности живе и неживе природе и међусобног утицаја 

-стицање знања о природним ресурсима и значају очувања еколошке равнотеже 

- разумевање еволутивног развоја живог  света уз помоћ материјалних доказа еволуције 

Развијање способности за изођење истраживања и решавање проблема 

-разумевање повезаности биологије и других наука 

- развијање самосталности и истрајности као и свести о сопственим знањима и способностима 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

Учећи биологију у општем средњем образовању, ученик ће овладати знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме 

структуру, филогенију и еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у природи, као и огромну човекову одговорност за очување 

животне средине и биолошке разноврсности на Земљи. Овако стечена знања из биологије и биолошких вештина примењиваће у 

свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и одабир животног стила и учествовање у друштвеним дебатама ради доношења 

важних одлука, као што су одрживи развој и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита и употреба биотехнологија. Бавећи 

се биологијом развијаће способност критичког мишљења, формираће научни поглед на свет, разумеће сличности и разлике између 

биолошког и других научних приступа и развиће трајно интересовање за биолошке феномене.  

Основни ниво  

Разуме основне принципе структуре и функције живих организама, њихове филогенетске међуодносе и еволутивни развој живота 

на Земљи на основу Дарвиновог учења; разуме и примерено користи биолошке термине који су у широј употреби; разуме и примерено  

користи стечена знања и вештине за практичну примену у свакодневном животу, као што су лична хигијена, исхрана и животне навике и 

заштита животне средине.  

Средњи ниво  

Разуме и адекватном терминологијом исказује чињенице о типичним механизмима и процесима у биолошким системима, везама 

између структуре и функције у њима, и разуме основне узрочно-последичне везе које у тим системима владају; стечена знања активно 

користи у личном животу у очувању здравља и животне средине; учествује у друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања животне 

средине и биолошке разноврсности; свестан је потребе одрживог развоја друштва и уме да процени које одлуке га омогућују, а које 

угрожавају. 

Напредни ниво 

Уме да анализира, интегрише и уопштава биолошке феномене и процесе, чак и на атипичним примерима; примењује стечена знања 

у решавању широког спектра животних ситуација; критички анализира информације и ризике одређених понашања, и јасно аргументује 

ставове и животне навике који служе позитивном развоју; разуме и користи језик биолошке струке, и може да прати усмену и писану 

биолошку комуникацију у медијима, иницира и учествује у друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања животне средине и одрживог 

развоја, природе и биолошке разноврсности, и на основу биолошких знања и критичког погледа на свет користи и разуме савремене 

биотехнологије (вакцине, матичне ћелије, генетски модификована храна, генетске основе наследних болести). 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Грађа, функција, филогенија и еволуција живог света 

 

Ова компетенција омогућава ученику да овлада знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме структуру, филогенију и 

еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у природи. 

Основни ниво 

Зна основе еволуционе биологије и основне чињенице о пореклу, јединству и биолошкој разноврсности живота на Земљи. 

Средњи ниво 

Примењује знања из еволуционе биологије у објашњењу филогенетских промена које су довеле до настанка постојеће биолошке 

разноврсности на Земљи. 

Напредни ниво 
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Дискутује и аргументује предности еволуционе теорије у односу на друга мишљења о пореклу и развоју живота на Земљи. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Молекуларна биологија,физиологија и здравље 

 

Ова компетенција омогућава ученику да стечена знања примењује у свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и 

одабир животног стила, као и доношење информисане одлуке о примени савремених биотехнологија. 

Основни ниво 

Зна основе молекуларне биологије, а посебно организацију генетичког материјала и основна правила генетике и наслеђивања, као и 

генетичку основу наследних болести; зна основне механизме одржавања хомеостазе, нарочито у односу на променљивост спољашње 

средине, и основне последице нарушавања хомеостазе организама на примеру човека. 

Средњи ниво 

Разуме значај молекуларне биологије и генетике у процесу настанка наследних болести; зна грађу и физиологију човека у и активно 

примењује та знања у свакодневном животу за очување сопственог здравља. 

Напредни ниво 

Уме да дискутује и аргументује физиолошке и неуроендокрине основе адаптивног понашања, а посебно са аспекта функционалне 

интеграције организама. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Екологија, заштита животне средине и биодиверзитета, одрживи развој 

 

Ова компетенција омогућава ученику да учествује у друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи 

развој и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита. 

Основни ниво 

Разуме основне принципе заштите животне средине и природе. 

Средњи ниво 

Зна основне механизме дејства загађујућих материја и мере за отклањање последица загађења животне средине, као и основне 

факторе угрожавања природе и биодиверзитета и мере за заштиту природе. 

Напредни ниво 

Разуме сложене функционалне и хијерархијске везе између живих бића и њихове неживе околине у еко-системима и биосфери, а 

посебно улогу и место човека у природи и његову одговорност за последице сопственог развоја. 

 

 

Разред 

Годишњи фонд часова 
Први 

74 часа 

 

ИСХОДИ 
По завршетку првог разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

 прикупи, прикаже и тумачи 

податке добијене истраживањем; 

 осмисли поступак истраживања на 

задато истраживачко питање, 

креира и прати истраживачки 

протокол; 

 изнесе и вреднује аргументе на 

основу доказа; 

 закључује о јединству живота и 

његовом заједничком пореклу на 

основу заједничких особина живих 
бића; 

 доведе  у везу основна својства 

живих бића са просторним и 

временским распоредом чинилаца 
њиховог окружења; 

 разврста биолошки важне 

макромолекуле према њиховој 

улози у остварењу животних 

 

БИОЛОГИЈА КАО ПРИРОДНА 

НАУКА 

 

 

Биологија као наука.  

Појам научних теорија.  

Научна методологија.  

Утицај биологије на развој технологије. 

Утицај биологије на свакодневни живот. 

 

ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

Живи системи су високо организовани и хијерархијски 

устројени. 

Заједничке особине живих бића: ћелијска организација, 

метаболизам, хомеостаза, раст, развиће и размножавање 

(животни циклус), осетљивост и покретљивост (одговор на 

промену средине/стимулусе), биолошка еволуција. 

Нивои организационе сложености и организациони 

ступњеви живих организама (молекули –органеле–ћелије–

ткива–органи–организам). 

Хемијски састав живих бића; значај воде за одржавање 

основних животних фунција; значај појаве слободног 

кисеоника у Земљиној атмосфери; угљеник као главни 

састојак биолошких молекула. 
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функција; 

 примерима илуструје примену 

биолошки важних макромолекула у 

биотехнологији; 

 упоређује прокариотску и 

еукариотску ћелију на основу 

биохемијских, анатомских и 

морфолошких карактеристика; 

 доведе у везу утицај чинилаца из 

спољашње и унутрашње средине са 
динамиком ћелијских процеса; 

 тумачи шеме ћелијског циклуса и 

ћелијских деоба еукариота у 
контексту раста и размножавања;   

 постави шест кључних догађаја у 

историји живота на временској 
скали; 

 тумачи филогенетске односе и 

разноврсност живог света на Земљи 

ослањајући се на модел „дрво 
живота“; 

 примени или изради једноставне 

кључеве за идентификацију живог 

света. 

 

 

БИОЛОШКИ 

МАКРОМОЛЕКУЛИ 

Структура и функција биомолекула: угљени хидрати, 

липиди, протеини и нуклеинске киселине 

Примена биолошких макромолекула у биотехнологији. 

ЋЕЛИЈА – ГРАЂА И 

ФУНКЦИЈА 

Ћелија као основна јединица живота; грађа и улога 

ћелијских мембрана; прокариотска ћелија и еукариотска 

ћелија.  

Разлике и сличности између прокариотске и еукариотске 

ћелије; ендосимбиоза. 

Промет кроз ћелијску мембрану. 

Енергија као основа одржавања животних функција–

метаболизам: промет и претварање енергије, АТП, принцип 

регулације метаболизма (улога ензима). Хемоаутотрофија, 

фотоаутотрофија, хетеротрофија, ћелијско дисање. 

ЋЕЛИЈСКЕ ДЕОБЕ 

Ћелијска деоба и ћелијски циклус. Репликација ДНК као 

предуслов деобе ћелија. 

Митоза. Појава вишећеличности и улога митозе у повећању 

броја ћелија (растењу) и обнављању ћелија вишећелијских 

организама.  

Мејотичке деобе: биолошки смисао и значај; формирање 

хаплоидних од диплоидних ћелија. Значај мејозе као извора 

(генетичке) варијабилности организама. 

ФИЛОГЕНИЈА И ПРИНЦИПИ 

КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

Шест кључних догађаја у историји живота. Геолошка скала 

времена и настанак живота. 

Промене у току геолошке скале времена – еволутивне 

промене. 

Концепт порекла живих бића од заједничког претка. 

Сличности организама на основу њихове сродности – 

филогенетски односи.  

Значај успостављања критеријума класификације и 

класификација организама. 

Главне систематске категорије (врста, род, фамилија, ред, 

класа, тип, царство, домен). 

Примена модела „дрво живота“.   

Кључни појмови садржаја: научни метод, принципи филогенетске класификације, ћелија, хомеостаза, биомакромолекули. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део), преко 

планираних исхода, активираће се више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну 

јединицу. Такво поступање осигурава досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и 

способности се непрестано сагледавају из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

Исходима се обезбеђује поступно остваривање свих стандарда кроз све четири године средњошколског образовања, али поједини 

стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 
СТАНДАРДИ 

– осмисли поступак истраживања на 

задату хипотезу, креира и прати 

истраживачки протокол;  

– прикупи, прикаже и тумачи податке 

добијене истраживањем; 

– изнесе и вреднује аргументе на 

основу доказа;  

 

2.БИ.1.6.2. Разуме шта су основни постулати истраживачких процедура; разуме 

појам контролисаног истраживањa; схвата како се у науци спроводи контрола и уме 

да, по упутству и уз помоћ наставника, реализује једноставно истраживање, попуни 

формулар, прикаже резултате у табели/графикону и извести о резултату. 

2.БИ.1.6.3. Уме да прочита једноставно приказане податке и зна како да се понаша у 

лабораторији и на терену као и правила о раду и безбедности на раду. 

2.БИ.1.6.4. Разуме шта су посебности експерименталног приступа у науци, шта 

разликује експеримент од осталих метода и уме, по упутству, да изведе унапред 

постављени експерименат и одговори на једноставну хипотезу, уз помоћ и 

навођење наставника.  

2.БИ.2.6.3. Уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два 

критеријума уз коментар резултата. 

2.БИ.2.6.4. Уме, на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, 

формира и реализује једноставан експеримент и извести о резултату. 
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2.БИ.3.6.2. Уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар 

за упис резултата. 

2.БИ.3.6.3. Уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз 

детаљан извештај. 

– закључује о јединству живота и 

његовом заједничком пореклу на 

основу заједничких особина живих 

бића;  

– доведе  у везу основна својства 

живих бића са просторним и 

временским распоредом чинилаца 

њиховог окружења; 

2.БИ.1.1.1. Уме да наведе најважније чињенице о основним својствима живих бића 

и уме да их објасни на карактеристичним примерима. 

2.БИ.1.1.2. Зна основне чињенице о пореклу и развоју живота на планети и схвата 

значај живота на Земљи у контексту његовог дуготрајног развоја. 

2.БИ.2.1.1. Уме да објасни основна својства живих бића у мање типичним и 

атипичним случајевима. 

2.БИ.3.1.1. Разуме како основна својства живих бића указују на јединство живота. 

– разврста биолошки важне 

макромолекуле према њиховој 

улози у остварењу животних 

функција; 

– примерима илуструје примену 

биолошки важних макромолекула 

у биотехнологији; 

2.БИ.1.3.1. Уме да наведе основне чињенице о грађи, улози и значају биолошких 

макромолекула (нуклеинских киселина и протеина) и њихову примену у 

биотехнологији. 

2.БИ.2.3.1. Повезује структуре и функције важних биолошких макромолекула 

(нуклеинских киселина и протеина). 

– упоређује прокариотску и 

еукариотску ћелију на основу 

биохемијских, анатомских и 

морфолошких карактеристика; 

– доведе у везу утицај чинилаца из 

спољашње и унутрашње средине 

са динамиком ћелијских процеса; 

2.БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и метаболичким процесима који се 

у њима одвијају; познаје различите типове ћелија; зна хијерархију нивоа 

организације живих система и разуме њихову повезаност. 

2.БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и функционалну повезаност основних 

ћелијских процеса и разуме разлоге ћелијске диференцијације. 

2.БИ.3.2.1. Разуме да динамику ћелијских процеса условљавају како чиниоци ван 

ћелије (унутар организма али и из спољашње средине) тако и унутарћелијски 

чиниоци (генетска регулација метаболизма). 

– тумачи шеме ћелијског циклуса и 

ћелијских деоба еукариота у 

контексту раста и размножавања;   

2.БИ.1.3.2. Уме да наведе типове размножавања; зна који је значај митотичких и 

мејотичких деоба; разуме значај полног размножавања и познаје основне чињенице 

о животним циклусима методски одабраних представника живих бића, посебно 

човека. 

– постави шест кључних догађаја у 

историји живота на временској 

скали;  

– тумачи филогенетске односе и 

разноврсност живог света на 

Земљи ослањајући се на модел 

„дрво живота“; 

–   примени или изради једноставне 

кључеве за идентификацију живог 

света. 

2.БИ.1.1.3. Разуме потребу за класификовањем живих бића, познаје и примењује 

основне принципе класификације (укљ. бинарну номенклатуру) и зна да 

класификује методски одабране представнике живог света (одабраних типова, 

подтипова, класа). 

2.БИ.2.1.2. Разуме поступност у развоју живих бића и разуме појам предачких 

форми. 

2.БИ.2.1.3. Зна хијерархију класификационих категорија и примењује једноставне 

кључеве за идентификацију живог света. 

 

 

Наставни предмет -Биологија 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 
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1. 21       Основи цитологије 

 -фронтални 

-индивидуални 

- групни 

-демонст. Методе 

- експерименти 

-вербална метода 

- Активно слушање 

- Дијалози 

-Сарадња кроз рад у 

групи 

-Самостално извођење 

вежби 

- Закључивање 

-постављају питања 

-критички 

размишљају 

-дају примере 

-Повезују градиво 

 

 

 

2. 

 

 

 

35 
Морфологија, систематика и 

филогенија виших биљака 

фронтални 

-индивидуални 

- групни 

-демонст. Методе 

- експерименти 

-вербална метода 

Активно слушање 

- Дијалози 

-Сарадња кроз рад у 

групи 

-Самостално извођење 

вежби 

- Закључивање 

-постављају питања 

-критички 

размишљају 

-дају примере 

-Повезују градиво 

3.    18 
Морфологија, систематика и 

филогенија нижих организама 

фронтални 

-индивидуални 

- групни 

-демонст. Методе 

- експерименти 

-вербална метода 

-комбиноване методе 

Активно слушање 

- Дијалози 

-Сарадња кроз рад у 

групи 

-Самостално извођење 

вежби 

- Закључивање 

-постављају питања 

-критички 

размишљају 

-дају примере 

-Повезују градиво 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Наставни план 

 

Наставни садржај Број  

часова 

обраде 

Број 

часова 

утврђивања 

Укупан  

број  

часова 

Логика и скупови 7 10 17 

Реални бројеви 4 6 10 

Пропорциналност 3 5 8 

Увод у гоеметрију 4 5 9 

Подударност 15 22 37 

Рацинални алгебарски изрази 9 22 31 

Сличност  5 10 15 

Тригонометрија правоуглог троугла 3 6 9 

Писмени задаци са исправкама / 12 12 

Укупно 50 98 148 

 

Циљ наставе математике: 

- стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и 

  друштву, за примену у свакодневном животу и пракси, као и за успешно настављање образовања; 

- развијање менталних способности ученика, позитивних особина личности и научног погледа на свет. 

 

Задаци наставе математике : 

 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа, као и проблема из разних подручја; 

- стицање опште математичке културе, уз схватање места и значаја математике у прогресу цивилизације; 

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује; 
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- допринос формирању и развијању научногпогледа на свет; 

- допринос радном и политехничком образовању ученика; 

- развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције; 

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за 

самостални рад, критичност; 

- даље развијање радних, културних, етичких и естетских навика ученика; 

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања 

 

Разред Први 
Годишњи фонд часова 148 часова 
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

 анализира и образложи поступак решавања 

задатка и дискутује број решења; 

 користи математички језик и систематично и 

прецизно представи идеју и решење; 

 користи логичке и скуповне операције; 

 користи функције и релације и њихова 

својства;  

 примени једноставна правила комбинаторике 

за пребројавање коначних скупова;  

 представи природан број у канонском облику 

и на основу тога одреди НЗС и НЗД бројева; 

 превeдe цеo број из једног позиционог 

система у други 

ЛОГИКА И СКУПОВИ 

Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони 

закључивања. Квантификатори. 

Декартов производ. Релације и функције. 

Елементи комбинаторике (пребројавање коначних 

скупова: правило збира и правило производа). 

 представи природан број у канонском облику 

и на основу тога одреди НЗС и НЗД бројева; 

 превeдe цеo број из једног позиционог 

система у други; 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

 

Дељивост целих бројева и дељење с остатком. Прости 

бројеви и растављање на просте чиниоце. НЗС и НЗД. 

Позициони запис целог броја. 

 користи, приказује на бројевној правој и 

пореди природне, целе, рационалне и реалне 

бројеве; 

 преводи рационалне бројеве из једног записа 

у други; 

 на основу реалног проблема састави и 

израчуна вредност бројевног израза (са или 

без калкулатора), процени вредност 

једноставнијих израза и тумачи резултат; 

 рачуна са приближним вредностима бројева, 

процењује грешку и по потреби користи 

калкулатор; 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Преглед различитих врста бројева (природни, прстен 

целих, поље рационалних, реалних), операције и њихова 

поље својства. Апсолутна вредност. Степен броја са 

целобројним изложиоцем. 

Приближне вредности реалних бројева (грешке, граница 

грешке, заокругљивање бројева, основне операције са 

приближним вредностима). 

 

 примени пропорцију и процентни рачун у 

реалном контексту;  

 примени прост каматни рачун за доношење 

финансијских одлука;  

ПРОПОРЦИО –

НАЛНОСТ 

Размера и пропорција, пропорционалност величина 

(директна и обрнута), примене (сразмерни рачун, рачун 

поделе и мешања). 

Процентни рачун, прост каматни рачун. 

− разликује узајамне положаје тачака, правих и 

равни; 
УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ 

Аксиоме припадања и распореда. 

Аксиома паралелности. 

Једноставнији планиметријски докази. 

 примени својства троуглова, четвороуглова и 

кругова, укључујући и примену у реалном 

контексту;  

 примени подударност у равни (симетрије, 

транслација, ротација);  

 користи линеарне операције са векторима и 

примени њихова основна својства;   

 докаже једноставнија геометријска тврђења 

користећи подударност и векторе; 

 конструише геометријске објекте у равни 

користећи њихова својства; 

ПОДУДАРНОСТ 

Аксиоме подударности троуглова. Изометрије. Прав 

угао. 

Вектори и линеарне операције са њима. 

Односи страница и углова троугла. 

Кружница и круг. 

Значајне тачке троугла. Четвороугао. 

Симетрије, ротација и транслација равни. 

Конструктивни задаци (троугао, четвороугао, 

кружница). 
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 трансформише целе и рационалне алгебарске 

изразе;  

 користи неједнакости х2  0 и однос 

аритметичке и геометријске средине; 

РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

Полиноми и операције са њима, дељивост 

полинома. Растављање полинома на чиниоце. НЗС 

и НЗД полинома. 

Операције са рационалним алгебарским изразима 

(алгебарски разломци). 

Важније неједнакости. 

 реши линеарне једначине и дискутује њихова 

решења у зависности од параметра;  

 реши линеарне неједначине; 

 графички представи линеарну функцију и 

анализира њен график;   

 реши проблем који се своди на линеарну 

једначину, неједначину и систем линеарних 

једначина са највише три непознате, 

дискутује и тумачи решења; 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ, 

НЕЈЕДНАЧИНЕ И 

СИСТЕМИ 

 

Линеарне једначине (укључујући оне с параметром, 

односно апсолутном вредношћу) и неједначине.  

Линеарна функција и њен график. 

Системи линеарних једначина са две или три непознате. 

Примене у реалним ситуацијама. 

 

 примени сличност и хомотетију у равни;  

 
СЛИЧНОСТ 

Мерење дужи и углова. 

Пропорционалност дужи.  

Талесова теорема. 

Хомотетија. Сличност.  

Питагорина теорема. 

 одреди вредности тригонометријских 

функција углова од 30°, 45° и 60°; 

 примени тригонометрију правоуглог троугла 

у реалним ситуацијама уз коришћење 

калкулатора. 

ТРИГОНО – МЕТРИЈА 

ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА 

 

Тригонометријске функције оштрог угла, основне 

тригонометријске идентичности. 

Решавање правоуглог троугла. 

Кључни појмови: логичке и скуповне операције, релације и функције, скуп реалних бројева, аксиома, изометрија, рационални алгебарски 

израз, једначина и систем једначина с параметром, хомотетија и сличност и тригонометријске функције. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај општег средњег образовања за предмет Математика садржe стандарде 

постигнућа за области: Алгебра, Геометрија, Низови, функције, изводи и интеграли и Комбинаторика, вероватноћа, статистика и 

финансијска математика. У оквиру сваке области описани су захтеви на три нивоа. 

 

Легенда: 

 – ученици су овај стандард досегли већ на крају прве године, и у наредним разредима ученик може користити знања, умења и вештина за 

развијање других стандарда    

 –ученици су изучавали део садржаја и остварили одговарајуће исходе који су у вези са стандардом који је у вези са стандардом и у 

наредним разредима наставиће са остваривањем овог стандарда  

 –ученици нису изучавали садржаје и нису остварили исходе који су у директној вези са стандардом 

 

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу у свакој области НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА. 

 

1. Област АЛГЕБРА 

 

2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационале и реалне бројеве, различите записе тих бројева и преводи их из једног записа у други.  

2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, степеновање и кореновање и 

при томе по потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер.  

2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и процењује вредност израза у једноставним реалним ситуацијама.  

2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске изразе.  

2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне и квадратне једначине.  

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на линеарне неједначине и једноставне квадратне неједначине.  

2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде на систем две линеарне једначине са две непознате.  

2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне операције и користи их .  

 

 

2. Област ГЕОМЕТРИЈА 

 

2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности геометријских објеката, симетрије,  

   транслације и ротације у равни.  

2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и површине геометријских фигура у равни користећи формуле.  

2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и запремине геометријских тела у простору, користећи формуле.  

2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за представљање једноставних геометријских објеката у равни.  

2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда.  

2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора, зна основне операције са векторима и примењује их.  
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2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог троугла у једноставним реалним ситуацијама.  

2.МА.1.2.8. Уме да реализује и примени једноставне геометријске конструкције.  

 

3. Област НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ И ИНТЕГРАЛИ 

 

2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података (аритметички и геометријски низ, ...), израчунава чланове који недостају, као и суму 

коначног броја чланова низа.  

2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и скицира график линеарне, квадратне, степене, експоненцијалне, логаритамске и 

тригонометријских функција синуса и косинуса.  

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне вредности и тумачи их у 

реалном контексту).  

2.МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички или табеларно, анализира, примењује и приближно израчунава брзину промене 

помоћу прираштаја.*  

 

4. Област КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

 

2.МА.1.4.1. Пребројава могућности (различитих избора или начина) у једноставним реалним ситуацијама.  

2.МА.1.4.2. Примењује рачун са пропорцијама и процентни рачун при решавању једноставних практичних проблема.  

2.МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће и израчунава вероватноће догађаја у једноставним ситуацијама.  

2.МА.1.4.4. Графички представља податке у облику дијаграма и табела, анализира податке и њихову расподелу.  

2.МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, израчунава и тумачи узорачку средину, медијану и мод.*  

2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука.   

 

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА. 

 

1. Област АЛГЕБРА 

 

2.МА.2.1.1. Преводи бројеве из једног бројног система у други.  

2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља га у равни и зна основне операције са комплексним бројевима.  

2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се појављују и елементарне функције и при томе по потреби користи калкулатор или 

одговарајући софтвер.  

2.МА.2.1.4. Рачуна са приближним бројевима и процењује грешку.  

2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе.  

2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине у којима се појављују елементарне функције .  

2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне неједначине.  

2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе линеарних једначина са највише три непознате.  

2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, исказни рачун и појам релације (посебно поретка и еквиваленције).  

 

2. Област ГЕОМЕТРИЈА 

 

2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке користећи основна геометријска тврђења, метричка својства и распоред геометријских 

објеката.  

2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и рачуна њихову површину. 

2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи једначину праве и криве другог реда.  

2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању проблема.  

2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама.  

 

 

3. Област НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ И ИНТЕГРАЛИ 

 

2.МА.2.3.1. Решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа, примењује математичку индукцију и израз за суму 

бесконачног геометријског низа у једноставним случајевима.  

2.МА.2.3.2. Разуме концепт конвергенције низа и израчунава граничну вредност низа у једноставним случајевима.  

2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних функција и да их трансформише користећи транслације и дилатације дуж координатних 

оса.  

2.МА.2.3.4. Решава проблеме користећи основна својства функција (област дефинисаности, периодичност, парност, монотоност, ...).  

2.МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава једноставне граничне вредности функција.  

2.МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује га у проблемским ситуацијама.*  

2.МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума користећи извод функције.  

2.МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и његову примену у једноставнијим ситуацијама.  

 

4. Област КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

 

2.МА.2.4.1. Примењује правила комбинаторике за пребројавање могућности (различитих избора или начина).  

2.МА.2.4.2. Решава проблеме користећи пропорцију и процентни рачун.  
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2.МА.2.4.3. Разуме концепт дискретне случајне величине и израчунава очекивану вредност, стандардно одступање и дисперзију(варијансу).* 
 

2.МА.2.4.4. Разуме значај вероватноће у тумачењу статистичких података.*  

2.МА.2.4.5. Израчунава мере варијабилности и одступања од познатих расподела..*  

2.МА.2.4.6. Примењује математичка знања за доношење финансијских закључака и одлука. * 

 

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА. 

 

1. Област АЛГЕБРА 

 

2.МА.3.1.1. Комплексне бројеве представља у тригонометријском и експоненцијалном облику и рачуна вредност израза са комплексним 

бројевима.  

2.MA.3.1.2. Израчунава вредност израза користећи својства операција и функција.  

2.MA.3.1.3. Трансформише алгебарске изразе, доказује једнакости и неједнакости.  

2.МА.3.1.4. Решава једначине са параметрима.  

2.МА.3.1.5. Решава неједначине користећи основна својства елементарних функција.  

2.МА.3.1.6. Решава системе линеарних једначина са и без параметара и једноставне системе нелинеарних једначина.  

 

2. Област ГЕОМЕТРИЈА 

 

2.МА.3.2.1. Примењује основне теореме планиметрије и њихове последице у решавању проблема и у доказивању геометријских тврђења.  

2.МА.3.2.2. Решава геометријске проблеме и доноси закључке користећи изометријске трансформације у равни и простору.  

2.МА.3.2.3. Решава проблеме користећи једначине кривих другог реда и њихових тангенти у координатом систему.  

2.МА.3.2.4. Примењује рачун са векторима (скаларни и векторски производ ...).  

2.МА.3.2.5. Примењује тригонометријске функције у проблемима.  

 

3. Област НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ И ИНТЕГРАЛИ 

 

2.МА.3.3.1. Примењује математичку индукцију, аритметички и геометријски низ и израз за суму бесконачног геометријског низа у 

проблемским ситуацијама.  

2.МА.3.3.2. Израчунава граничну вредност низа, анализира и интерпретира понашање низа података, изводи и интерпретира закључке.  

2.МА.3.3.3. Користи елементарне функције за решавање проблема.*  

2.МА.3.3.4. Израчунава граничне вредности функција и решава проблеме користећи својства непрекидности функција.  

2.МА.3.3.5. Решава проблеме и доноси закључке анализирајући функције користећи диференцијални рачун.  

2.МА.3.3.6. Решава проблеме применом интегралног рачуна (површине равних фигура,  

   запремине тела, дужине кривих, функција расподеле и својства случајних   променљивих).  

 

4. Област КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

 

2.МА.3.4.1. Решава сложеније комбинаторне проблеме.  

2.МА.3.4.2. Решава проблеме и доноси закључке у ситуацијама неизвесности користећи методе вероватноће и статистике.*  

2.МА.3.4.3. Зна појам функције расподеле, појам непрекидне случајне величине и нормалне расподеле.  

2.МА.3.4.4. Користи методе вероватноће и статистике у финансијама. * 

 

Стандарди означени са * нису тестирани јер важећи наставни програми не обухватају 

садржаје и теме на које се ови стандарди постигнућа односе. 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и  

поступак 

остваривања 

Активносту 

ученика 

 

 

 

1. 

 

 

 

17 

 

 

 

Логика и скупови 

 

- фронтални рад 

- вербалне методе 

- илустративна 

метода 

- рад у паровима 

- индивидуални рад 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- анализира 

- разликује 

- отркива релације 

- учествује у 

решавању 

задатака 

 

 

 

2. 

 

 

 

10 

 

 

 

Реални бројеви 

 

- фронтални рад 

- вербалне методе 

- илустративна 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

- одговара на питања 
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метода 

- индивидуални рад 

- препознаје 

- анализира 

- разликује 

- отркива релације 

- учествује у 

решавању 

задатака 

 

 

 

3. 

 

 

 

8 

 

 

Пропорционалност 

величина 

 

- фронтални рад 

- вербалне методе 

- илустративна 

метода 

- текст метода 

- рад у паровима 

- индивидуални рад 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- анализира 

- разликује 

- отркива релације 

- учествује у 

решавању 

задатака 

 

 

 

4. 

 

 

 

9 

 

 

 

Увод у геометрију 

 

- фронтални рад 

- вербалне методе 

- илустративна 

метода 

- демонстрација 

- индивидуални рад 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- анализира 

- разликује 

- отркива релације 

- учествује у 

решавању 

задатака 

 

 

 

5. 

 

 

 

37 

 

 

 

Подударност 

- фронтални рад 

- вербалне методе 

- илустративна 

метода 

- демонстрација 

- текст метода 

- рад у паровима 

- индивидуални рад 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- анализира 

- разликује 

- отркива релације 

- учествује у 

решавању 

задатака 

 

 

 

6. 

 

 

 

31 

 

 

Рационални алгебарски 

изрази 

 

- фронтални рад 

- вербалне методе 

- текст метода 

- рад у паровима 

- индивидуални рад 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- анализира 

- разликује 

- отркива релације 

- учествује у 

решавању 

 

 

 

7. 

 

 

 

15 

 

 

 

Сличност 

 

- фронтални рад 

- вербалне методе 

- илустративна 

метода 

- демонстрација 

- рад у паровима 

- индивидуални рад 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 

- анализира 

- разликује 

- отркива релације 

- учествује у 

решавању 

задатака 

 

 

 

8. 

 

 

 

9 

 

 

Тригонометрија 

правоуглог троугла 

 

- фронтални рад 

- вербалне методе 

- илустративна 

метода 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

- одговара на питања 

- препознаје 
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- рад у паровима 

- индивидуални рад 

- анализира 

- разликује 

- отркива релације 

- учествује у 

решавању 

задатака 

 

9. 

 

12 

Писмени задаци са 

исправком 

- индивидуални рад - учествује у 

решавању 

Задатака 

- примењује стечена 

знања 

 

ФИЗИКА 

 

Наставни план 

 

Редни број 

теме 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Број часова 

лаборат. вежби 

Укупан  

број  часова 

1. Увод 4 2  6 

2. Кретање 6 4 3 13 

3. Сила 15 7 2 24 

4. Гравитација 5 2  7 

5. Закони одржања 11 10  21 

6. Границе применљивости 

класичне механике 

3   3 

Укупно 44 25 5 74 

 

 

Циљ и задаци 

 

Седмични фонд 2 часа 

Годишњи фонд 74 часа 

 

 Циљ наставе физике у гимназији јесте да ученици стекну основна знања из физике (појаве, појмови, закони, теоријски модели) и 

оспособе се за њихову примену, као и да стекну основу за настављање образовања на вишим школама и факултетима, на којима је физика 

једна од фундаменталних дисциплина. 

 

 Задаци наставе физике јесу да ученици: 

 упознају најбитније појмове и законе физике као и најважније теоријске моделе; 

 упознају методе физичких истраживања; 

 разумеју физичке појаве у природи и свакодневној пракси; 

 развијају научни начин мишљења, логичко закључивање и критички прилаз решавању проблема; 

 оспособе се за примену физичких метода мерења у свим областима физике; 

 оспособе се да решавају физичке задатке и проблеме; 

 схвате значај физике за остале природне науке и за технику; 

 упознају став човека према природи и развијају правилан однос према заштити човекове средине; 

 стекну навике за рационално коришћење и штедњу свих видова енергије, а посебно електричне енергије; 

 стекну радне навике и практична умења; 

 

Редни број 

наставне теме 

Број  

часова 

Наставни садржај Начин и  

поступак  остваривања 

Активности ученика 

1. 6 Увод Индивидуални 

Фронтални 

Уочава 

Закључује 

2. 13 Кретање Индивидуални 

Групни 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Изводи оглед 

Закључује 

3. 24 Сила Индивидуални 

Групни 

Посматра 

Уочава 
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Фронтални Изводи оглед 

Закључује 

4. 7 Гравитација Индивидуални 

Групни 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

5. 21 Закони одржања Индивидуални 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

6. 3 Границе примењивости 

класичне механике 

Индивидуални 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Општа предметна компетенција представља опис шта ученици знају и могу да ураде наоснову укупног општег образовања у 

физици. Другим речима, она описује шта је крајња сврха учења физике као општеобразовног предмета у средњој школи. Кроз опште 

средњошколско учење физике очекује се да ученици повежу физичке законе и процесе са практичном применом и тако постигну научну 

писменост која ће им омогућити праћење и коришћење информација у области физике, исказаних језиком физике (физичким терминима, 

симболима, формулама и једначинама), дискусију и доношење одлука у вези с темама из области физике, значајним за појединца идруштво. 

На првом месту то се односи на безбедно руковање уређајима, алатима и комерцијалним производима и на бригу о животној средини. Поред 

тога, очекује се развијање истраживачког односа према окружењу кроз експериментални рад којим се упознаје научни метод, као 

иразумевање природе науке, научно истраживачког рада и подржавање доприноса науке квалитету живота појединца и развоју друштва. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије општу 

предметну компетенцију. Оне обухватају природно научну писменост – основ за праћење развоја физике као науке и разумевање 

повезаности физике и савремене технологије и развоја друштва. Даље, обухватају способност прикупљања података о својствима и 

променама појава и система посматрањем и мерењем; планирање и описивање поступака; правилно и безбедно руковање уређајима и 

мерним прибором. Специфичне компетенције обухватају представљање резултата мерења табеларно и графички; уочавање трендова и у 

објашњавању физичких законитости и извођењу закључака. 

 

 

 

 

 

 

Разред Први 
Годишњи фонд часова 74 часа 
 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

 разликује скаларне и векторске физичке 

величине и примењује основне операције 
на њима; 

 објасни значај и улогу експеримента и 

теорије у описивању физичких процеса и 

појава, самостално припреми 

једноставнији пројекат и изведе 
одговарајуће физичко истраживање; 

 анализира и графички приказује законе 

равномерног, равномерно променљивог 
праволинијског и кружног кретања;  

  анализира различите облике кретања и 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВОД У ФИЗИКУ 

Предмет, методе и задаци физике. Веза физике са 

другим природним наукама и са техником.  

Физичке величине – основне и изведене јединице 

(SI). Закони физике. 

Вектори и основне операције са векторима 

(сабирање вектора, множење вектора скаларом, 

разлагање вектора). 

Демонстрациони оглед: 

– Операције с векторима (помоћу динамометaра на 

магнетној табли). 

КРЕТАЊЕ Механичко кретање,  вектор положајаи померај. 

Путања и пут.  
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одређује њихове параметре; 

 решава различите задатке (квалитативне, 
рачунске, експерименталне);  

 објасни дејство центрипеталне и 

центрифугалне силе, препознаје их и 

схвата њихов значај у конкретним 

примерима (кретање возила у кривини, 

кружење сателита око Земље, 
цетрифугирање...); 

 користи аналогију између величина и 

закона транслаторног и ротационог 

кретања и примењује у решавању 
проблема; 

 објасни услове и разликује облике 

равнотеже, користи их у свакодневној 

пракси;  

 објашњава принцип рада и примену 

простих машина (полуга, стрма раван, 
котур); 

 повеже утицај гравитације са кретањем 

тела, појавама и процесима на Земљи и у 
Сунчевом систему; 

 разликује појмове сила Земљине теже и 

тежина тела, разуме разлику између масе 

и тежине тела и познаје услове за 
бестежинско стање; 

 анализира и повезује појмове механички 

рад, снага, кинетичка и потенцијална 
енергија; 

   користи законе одржања импулса и 

механичке енергије у решавању проблема 

и препознаје их у окружењу; 

  повезује законе кретања са силом и 

енергијом и примењује Њутнове законе 
механике и законе одржања; 

 самостално постави једноставан 

експеримент, прикупи податке мерењем, 

обради их на одговарајући начин 

(табеларно, графички) и одреди тражену 

величину са грешком мерења; 

 повезује теорију и праксу, објашњава 

резултате експеримента и процењује 

њихову сагласност са предвиђањима. 

 

Средња и тренутна брзина. Закон слагања брзина. 

Убрзање, тангенцијална и нормална компонента 

убрзања. 

Закони равномерног и равномерно-променљивог 

праволинијског кретања. 

Кретање са убрзањем g - вертикални, хоризонтални 

и коси хитац. 

Kружно кретање материјалне тачке, појмови и 

величине које га дефинишу. Веза између угаоних и 

линијских величина. 

Равномерно и равномерно-променљиво кружно 

кретање материјалне тачке. 

Круто тело, транслаторно и ротационо кретање. 

Аналогија кинематичких величина којима се 

описују транслаторно и ротационо кретање.  

Закони равномерног и равномерно-променљивог 

ротационог кретања.  

Демонстрациони огледи: 

– Равномерно и равномерно-убрзанокретање 

(помоћу колица, тегова и хронометра; помоћу цеви 

са ваздушним мехуром). 

– Средња брзина, тренутна брзина и убрзање 

(помоћу дигиталног хронометра са 

сензоримаположаја или помоћу data-logera са 

одговарајућим сензорима). 

– Кружно кретање и ротација тела (помоћу 

центрифугалне машине и ротационог диска) – 

демонстрација одговарајућих кинематичких 

величина.  

Лабораторијска вежба 

– Проучавање равномерног и убрзаног 

праволинијског кретања помоћу Атвудове машине 

и дигиталног хронометра са сензорима положаја. 

ДИНАМИКА 

ТРАНСЛАЦИОНОГ КРЕТАЊА 

Узајамно деловање тела – сила. 

Силе у механици (сила теже, сила затезања, сила 

притиска и сила реакције подлоге, сила потиска, 

сила отпора средине).  

Маса и импулс.  

Њутнови закони механике  

Трење. Силе трења мировања, 

клизања и котрљања. 

Центрипетална сила. Силе код кружног кретања. 

 Инерцијални и неинерцијални референтни 

системи. Силе инерције. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Слагање сила (колинеарних и неколинеарних). 

– Други Њутнов закон (помоћу колица за различите 
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силе и масе тегова). 

– Галилејев експеримент (кретањекуглице по 

жљебу, уз и низ стрмураван). 

– Трећи Њутнов закон (колицаповезана опругом 

или динамометром). 

– Сила трења на хоризонталној подлози и на стрмој 

равни са променљивим нагибом. 

– Центрипетална сила (помоћу концаза који је 

везано неко мало тело, помоћу динамометра и 

диска којиротира). 

Лабораторијске вежбе 

– Провера II Њутновог закона помоћу колица и 

тегова или Атвудове машине. 

– Одређивање коефицијента трења. 

ДИНАМИКА 

РОТАЦИОНОГ 

КРЕТАЊА 

КРУТОГ 

ТЕЛА 

Момент силе. Момент инерције. 

Момент импулса.  

Основни закон динамике ротације. 

Спрег сила, момент спрега. 

Демонстрациони огледи: 

– Момент силе, момент инерције (Обербеков точак, 

обртни диск или слично). 

Лабораторијска вежба 

– Провера закона динамике ротације помоћу 

Обербековог точка. 

РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА 

Статичка (стабилна, лабилна, индиферентна) и 

динамичка равнотежа.  

Услови равнотеже. Равнотежа тела на стрмој равни. 

Полуга. 

Демонстрациони огледи: 

– Демонстрација различитих врстаравнотеже. 

– Равнотежа тела на стрмој равни. 

– Полуга. 

 

 

 

 

 

ГРАВИТАЦИЈА 

Њутнов закон гравитације.  

Земљина тежа и убрзање слободног пада. Тежина 

тела, бестежинско стање.  

Гравитационо поље. Јачина гравитационог поља.  

Демонстрациони огледи: 

– Тежина (тело окачено о  динамометар); 

бестежинско стање. 

– Слободан пад (Њутнова цев). 

ЗАКОНИ 

ОДРЖАЊА 

Закони одржања у механици. Изолован систем. 

Закон одржања импулса (реактивно кретање, 

узмак).  

Рад силе, активна компонента силе,позитиван и 

негативан рад.  
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Кинетичка енергија. Рад и промена  кинетичке 

енергије. Снага. Рад, снага и кинетичка енергија 

код ротационог кретања.  

Конзервативне силе и потенцијална енергија. 

Потенцијална енергија гравитационе интеракције, 

потенцијална енергија еластичне опруге.  

Закон одржања енергије у механици (примери). 

Еластичан и нееластичансудар.  

Закон одржања момента импулса(пируете).  

Демонстрациони огледи: 

– Закон одржања импулса (помоћу колица са 

опругом, кретање колица са епруветом). 

– Закон одржања енергије (модел „мртве петље“, 

Максвелов диск). 

– Перкусиона машина. 

– Закон одржања момента импулса (Прантлова 

столица). 

Лабораторијска вежба 

– Провера закона одржања енергијеу механици 

(колица са тегом). 

Кључни појмови садржаја: кинематика, динамика,статика, гравитација, закони одржања у механици. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм наставе и учења физике као општеобразовног предмета у гимназији описује целокупан процес, исходе, садржаје, компетенције а 

стандарди дефинишу крајњи резултат тог процеса. Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. 

Исти стандард (или његов део) активираће се више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу 

наставну јединицу. Такво поступање осигурава досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, 

вештине и способности се непрестано сагледавају из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

Стандарди се поступно остварују током наставе кроз све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети 

и као конкретније повезани са одређеним исходом. Исходи за први разред наставе и учења физике су најдиректније повезани са стандардима 

из области Механика.  

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
СТАНДАРДИ 

 разликује скаларне и векторске физичке 

величине и примењује основне 
операције на њима; 

2.ФИ.1.1.3...зна основне операције са векторским физичким величинама... 

 анализира и графички приказује законе 

равномерног, равномерно променљивог 

праволинијског и кружног кретања;  

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, 

равномерно променљиво праволинијско кретање.... 

 

  анализира различите облике кретања и 

одређује њихове параметре; 

2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, 

равномерно променљиво кружно кретање, хоризонталан хитац, ... појам средње 

брзине, законе одржања. 

2.ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје 

силе трења и отпора средине. 
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 објасни дејство центрипеталне и 

центрифугалне силе, препознаје их и 

схвата њихов значај у конкретним 

примерима (кретање возила у кривини, 

кружење сателита око Земље, 

цетрифугирање...); 

2.ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе 

динамике и решава једноставне проблеме при кретању тела. 

2.ФИ.3.1.1. Примењује законе кинематике, динамике и гравитације за решавање 

сложенијих задатака; разуме појам и деловање инерцијалних сила. 

2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно променљиво 

кружно кретање, динамичка равнотежа тела. 

 користи аналогију између величина и 

закона транслаторног и ротационог 

кретања и примењује у решавању 

проблема; 

 решава различите задатке 

(квалитативне, рачунске, 

експерименталне);  

 објасни услове и разликује облике 

равнотеже, користи их у свакодневној 

пракси;  

 објашњава принцип рада и примену 

простих машина (полуга, стрма раван, 

котур); 

2.ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове равнотеже тела... 

 повезује законе кретања са силом и 

енергијом и примењује Њутнове законе 

механике и законе одржања; 

2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код 

објашњења простијих кретања тела у ваздуху, течности и на чврстој подлози; зна 

основне операције са векторским физичким величинама; зна разлику између масе и 

тежине тела. 

 повеже утицај гравитације са кретањем 

тела, појавама и процесима на Земљи и 

у Сунчевом систему; 

 разликује појмове сила Земљине теже и 

тежина тела, разуме разлику између 

масе и тежине тела и познаје услове за 

бестежинско стање; 

 анализира и повезује појмове механички 

рад, снага, кинетичка и потенцијална 

енергија; 

2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије. 
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   користи законе одржања импулса и 

механичке енергије у решавању 

проблема и препознаје их у окружењу. 

 самостално постави једноставан 

експеримент, прикупи податке мерењем, 

обради их на одговарајући начин 

(табеларно, графички) и одреди тражену 

величину са грешком мерења; 

2.ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина: 

растојање, временски интервал, маса, сила. 

2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на 

пример средње брзине, убрзања, коефицијента трења клизања...; уме да представи 

резултате мерења таблично и графички и на основу тога дође до емпиријске 

зависности, на пример, силе трења од силе нормалног притиска. 

2.ФИ.3.1.5. Представља резултате мерења таблично и графички и на основу тога 

долази до емпиријске зависности: убрзања куглице од нагибног угла жлеба, силе 

трења од степена углачаности подлоге... 

 

 повезује теорију и праксу, објашњава 

резултате експеримента и процењује 

њихову сагласност са предвиђањима; 

 објасни значај и улогу експеримента и 

теорије у описивању физичких процеса 

и појава, самостално припреми 

једноставнији пројекат и изведе 

одговарајуће физичко истраживање. 

2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена знања и вештине из механике у циљу безбедног 

кретања транспортних средстава и пешака; познаје основне појмове и релације у 

кинематици и динамици. 

 

 

ХЕМИЈА 

 

НАСТАВНИ ПЛАН 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ  

НАСТАВНА 

ТЕМА 

УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ОБРАДЕ 

БРОЈ ЧАСОВА 

УТВРЂИВАЊА 

БРОЈ ЧАСОВА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ 

  

1. Врста супстанце 3 2 1 - 

2. Честична природа 

супстанце 

8 5 3 - 

3. Хемијска веза 9 5 3 1 

4. Квантитативно 

значење симбола 

и формула 

5 3 2 - 

5. Смеше – 

дисперзни 

системи 

3 2 1 - 

6. Хемијске 

реакције 

7 4 2 1 

7. Електролити 7 5 2 - 

8. Основни типови 

хемијских 

реакција 

5 3 2 - 

9. Неметали 10 7 3 - 
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10. Метали 17 10 6 1 

 УКУПНО 74 43 25 6 

 

 

Циљеви : 

- Развијање хемијске писмености и комуницирања коришћењем хемијских термина, симбола,формула и једначина, 

- Разумевања промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова, 

- Развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема, 

- Развијање способности за тражење и коришћење информација у различитим изворима, 

- Развијање свести о значају хемије и хемијских истраживања у савременом свету и примени у свакодневном животу, 

- Развијање свести о одговорном односу према животној средини, утицају хемијске индустрије и производа на животну средину , 

- Развијање свести о сопственим знањима и способностима. 

Задаци : 

- да ученик стекне шира и продубљена знања о структури супстанце, неорганским једињењима; 

- усвоји основна знања о принципима хемијске технологије и значај производа хемијске индустрије; 

- сагледа значај и место хемије и хемијске индустрије с аспекта заштите и унапређивања радне и животне средине; 

- овлада основним знањима неопходним за разумевање и примену производа хемијске индустрије у свакодневном животу; 

- поступно упознаје методе хемијских истраживања и примене хемијских реакција у индустрији; 

- развија критичку и стваралачку машту и формира правилан однос према раду; 

- развија позитивне особине личности, као што су: тачност, прецизност, систематичност, уредност, упорност, одговорност, смисао за 

самосталан рад и критичност; 

- развија способност за научну активност и умеће да самостално учи (посматрају, експериментишу и размишљају о тексту уџбеника и 

стручне литературе); 

- развија способности за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се хемија примењује. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

 

Учењем хемије ученик развија разумевање за повезаност структуре супстанце са њеним својствима и практичном применом. Тиме 

развија научну писменост као основу за: (а) праћење информација о доприносу хемије технолошким променама које се уграђују у 

индустрију, пољопривреду, медицину, фармацију и побољшавају квалитет свакодневног живота; (б) дискусију о питањима/темама у вези са 

заштитом животне средине, иницијативу и предузимљивост у заштити животне средине; (в) критичко преиспитивање информација у вези с 

различитим производима индустрије (материјалима, прехрамбеним производима, средствима за хигијену, лековима, горивом, ђубривима), 

њиховим утицајем на здравље и животну средину; (г) доношење одлука при избору и примени производа. На крају средњег образовања 

сваки ученик безбедно рукује супстанцама и комерцијалним производима на основу познавања својстава и промена супстанци које улазе у 

састав производа. 

Кроз наставу и учење хемије ученик упознаје научни метод којим се у хемији долази до података, на основу којих се формулишу 

теоријска објашњења и модели, и оспособљен је да кроз експериментални рад сазнаје о својствима и променама супстанци. Унапређена је 

способност сваког ученика да користи информације исказане хемијским језиком: хемијским терминима, хемијским симболима, формулама и 

хемијским једначинама.  

Основни ниво  

На крају средњег образовања ученик разуме шта је предмет истраживања хемије као науке, како се у хемији долази до сазнања, као 

и улогу и допринос хемије у различитим областима људске делатности и у укупном развоју друштва. Ученик рукује 

производима/супстанцама (неорганским и органским једињењима) у складу с ознакама опасности, упозорења и обавештења на амбалажи, 

придржава се правила о начину чувања супстанци (производа) и о одлагању отпада и предузима активности које доприносе заштити животне 

средине. Избор и примену производа (материјала, прехрамбених производа, средстава за хигијену и сл.) базира на познавању својстава 

супстанци. Припрема раствор одређеног процентног састава према потребама у свакодневном животу и/или професионалној делатности за 

коју се образује. Правилну исхрану и остале активности у вези са очувањем здравља заснива на познавању својстава и извора биолошки 

важних једињења и њихове улоге у живим системима. Ученик уме да правилно и безбедно изведе једноставне огледе и објасни добијене 

резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи се хемијским језиком (терминима, хемијским симболима, формулама и 

хемијским једначинама).  

Средњи ниво  

На крају средњег образовања ученик повезује примену супстанци у свакодневном животу, струци и индустријској производњи с 

физичким и хемијским својствима супстанци, а својства супстанци са структуром и интеракцијама између честица. Повезује узроке 

хемијских реакција, топлотне ефекте који прате хемијске реакције, факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу са 

примерима хемијских реакција у свакодневном животу, струци и индустријској производњи. Ученик разуме улогу експерименталног рада у 
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хемији у формирању и проверавању научног знања, идентификовању и синтези једињења, и уме да у експерименталном раду прикупи 

квалитативне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци. Користи одговарајућу хемијску терминологију, хемијске 

симболе, формуле и хемијске једначине. Прати дискусију и, на основу аргумената, заузима став о улози и примени хемије у свакодневном 

животу, о ефектима савремене технологије и технолошких процеса на друштво и животну средину. 

Напредни ниво  

На крају средњег образовања ученик може да предвиди физичка и хемијска својства супстанци на основу електронске 

конфигурације атома елемената, типа хемијске везе и утицаја међумолекулских интеракција. Ученик предвиђа својства дисперзног система и 

примењује различите начине квантитативног изражавања састава раствора. Планира, правилно и безбедно изводи хемијске реакције, 

израчунава масу, количину и број честица супстанци које учествују у реакцији, користи изразе за брзину реакције и константу равнотеже. 

Ученик има развијене вештине за лабораторијски рад, истраживање својстава и промена супстанци и решавање проблема. У објашњавању 

својстава и промена супстанци користи одговарајуће хемијске термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине. Дискутује о улози 

хемије у свакодневном животу, о ефектима савремене технологије и технолошких процеса на друштво и животну средину. Предлаже 

активности у циљу очувања животне средине.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Хемијска писменост 

На крају средњег образовања ученик је формирао хемијску писменост као основу за праћење развоја хемије као науке и за 

разумевање повезаности хемије, хемијске технологије и развоја друштва. Хемијска писменост помаже доношењу одлука у вези с 

коришћењем различитих производа у свакодневном животу, као и активном односу према очувању здравља и животне средине.  

Основни ниво  

Ученик је формирао појмовни оквир као основу за разумевање окружења у коме живи, посебно својстава и промена супстанци и 

комерцијалних производа с којима је у контакту у свакодневном животу и струци. Правилном употребом супстанци брине о очувању 

здравља и животне средине. Има развијене вештине за безбедно и одговорно руковање супстанцама (производима) и правилно складиштење 

отпада.  

Средњи ниво  

Ученик је формирао појмовни оквир за праћење информација у области хемије као науке, о доприносу хемије развоју технологије и 

друштва. Сагледава квалитативне карактеристике и квантитативне односе у хемијским реакцијама и повезује их са утицајима на животну 

средину, производњу и развој друштва. Појмовни оквир помаже праћењу јавних дискусија у вези с применом одређене технологије и утицају 

на здравље појединца и животну средину, као и за доношење одлука у вези с избором производа и начином њиховог коришћења.  

Напредни ниво  

На крају средњег образовања ученик примењује фундаменталне принципе у вези са структуром, својствима и променама супстанци 

у осмишљавању стратегије и решавању проблема, постављању хипотеза и планирању истраживања за проверу хипотеза, анализирању и 

интерпретацији прикупљених података и извођењу закључака на основу података и чињеница. Ученик вреднује поступке и алтернативне 

приступе решавању проблема, вреднује добијене резултате и доноси одлуке на основу разумевања хемијских појмова.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Научни метод у хемији и хемијски језик  

На крају средњег образовања ученик прикупља податке о својствима и променама супстанци посматрањем и мерењем; планира и 

описује поступак; правилно и безбедно рукује супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; представља резултате табеларно и 

графички; уочава трендове и користи хемијски језик (хемијски термини, хемијски симболи, формуле и хемијске једначине) за формулисање 

објашњења, закључака и генерализација.  

Основни ниво  

Ученик прати поступак и уме да: испита својства и промене супстанци; изведе мерење физичких величина; правилно и безбедно 

рукује супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; опише поступак и представи резултате према задатом обрасцу; објасни добијене 

резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи хемијску терминoлoгиjу, хемијске симболе, формуле и хемијске 

једначине.  

Средњи ниво  

Ученик уме да: у експерименталном раду прикупи квалитативне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци; 

користи одговарајућу апаратуру и инструменте; мери, рачуна и користи одговарајуће јединице; формулише објашњења и закључке 

користећи хемијски језик (термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине).  

Напредни ниво  

Ученик планира и изводи експерименте (анализира проблем, претпоставља и дискутује могућа решења/резултате; идентификује 

променљиве, планира поступке за контролу независних променљивих, прикупља податке о зависним променљивим); анализира податке, 

критички преиспитује поступке и резултате, објашњава уочене правилности и изводи закључке; припрема писани или усмени извештај о 

експерименталном раду/истраживању; приказује резултате мерења водећи рачуна о тачности инструмента и значајним цифрама. Размењује 

информације повезане с хемијом на различите начине, усмено, у писаном виду, у виду табеларних и графичких приказа, помоћу хемијских 

симбола, формула и хемијских једначина.  

 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

 проналази и критички одабира потребне 

хемијске информације из различитих 

извора; 

 користи хемијски научни језик за 

описивање структуре, својстава и промена 

супстанци; 

 наводи примере о значају хемије за 

савремено друштво;  

 описује научни метод у хемији; 

 објашњава значај хемијског експеримента; 

 изражава физичке величине у 

одговарајућим мерним јединицама 

међународног сиситема (SI) и разликује 

основне и изведене физичке величине; 

 табеларно и графички приказује резултате 

мерења; 

 класификује супстанце на основу честичне 

структуре супстанци; 

 прикаже шематски електронске 

конфигурације атома и јона; 

 описује стање електрона у атому квантним 

бројевима; 

 тумачи и предвиђа својства хемијског 

елемента на основу електронске 

конфигурације атома; 

 предвиђа промену енергије јонизације, 

афинитета према електрону, 

електронегативности у зависности од 

атомског броја у групи и периоди; 

 приказује електронски Луисове симболе и 

формуле атома, јона и молекула; 

 предвиђа геометрију молекула на основу 

Луисове формуле; 

 објашњава поларност молекула; 

 користи међумолекулске интеракције за 

објашњење агрегатних стања супстанци; 

 примењује једначину стања идеалног гаса;  

 тумачи фазни дијаграм на примеру воде; 

 објашњава утицај водоничне везе на 

својства супстанци; 

 објашњава разлике између аморфних и 

кристалних супстанци; 

 предвиђа својства супстанци на основу 

типа кристалне решетке; 

 објашњава својства дисперзних система и 

њихову примену у свакодневном животу;  

 рачуна количинску концентрацију, масену 

концентрацију и молалност раствора; 

 рачуна снижење температуре мржњења и 

повишење температуре кључања у 

воденим растворима електролита и 

неелектролита; 

 припреми растворе за потребе у 

лабораторији и свакодневном животу. 

 анализира односе количине супстанце, 

броја честица и масе супстанце; 

 образлаже значај квантитативних односа у 

хемијским системима; 

 изводи стехиометријска израчунавања на 

 

ХЕМИЈА КАО НАУКА 

Значај хемије за савремено друштво и одрживи развој. 

Макроскопски, субмикроскопски и симболички ниво 

описивања/представљања супстанци, њихове структуре, 

својстава и хемијских промена. 

Научни метод у хемији. Хемијски експеримент. Мерења, 

математичка обрада и представљање резултата мерења. 

ВРСТЕ СУПСТАНЦИ 

Појам и класификације супстанци. 

СТРУКТУРА АТОМА 

Развој идеје о атомској структури супстанци. Структура 

атома. Атомски и масени број. Изотопи.  

Релативна атомска маса. 

Боров атомски модел. Квантномеханички модел атома. 

Изградња електронског омотача. Електронска 

конфигурација и Периодни систем елемената. 

Енергија јонизације и афинитет према електрону. 

Атомски и јонски полупречници. 

Периодична својства елемената.  

Демонстрациони огледи: 

– упоређивање реактивности елемената у првој и 

седамнаестој групи Периодног система елемената; 

– упоређивање промена хемијских својстава елемената 

треће периоде. 

 

ХЕМИЈСКЕ ВЕЗЕ 

Јонска веза и структура супстанци с јонском везом. 

Ковалентна веза. 

Луисове формуле и структуре и геометрија молекула. 

Савремене теорије ковалентне везе. 

Поларност молекула. 

Међумолекулске интеракције и  

својства супстанци с ковалентном везом. 

Метална веза и метална кристална решетка. 

Агрегатна стања супстанци. Својства гасова. Авогадров 

закон и моларна запремина гаса. Једначина стања 

идеалног гаса. 

Течности. Фазни прелази и фазни дијаграми. 

Чврсте супстанце: аморфне и кристалне супстанце. 

Демонстрациони огледи:  

– сублимација јода; 

– испитивање поларности молекула воде. 

 

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ 

Појам и врсте дисперзних система. 

Значај и примена дисперзних система. 

Прави раствори. 

Растворљивост. Фактори који утичу на растворљивост 

чврстих супстанци у води. Засићени и презасићени 

раствори.  

Растварање и топлотне промене при растварању 

Квантитативан састав раствора. 

Колоидни раствори.  

Колигативна својства раствора. 

Демонстрациони огледи: 

– испитивање растворљивости различитих супстанци у 

поларним и неполарним растварачима; 

– испитивање топлотних ефеката растварања. 

Лабораторијска вежба 
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основу задатих података; 

 процењује топлотне промене у физичким 

и хемијским процесима на основу 

експерименталних података; 

 разматра факторе који утичу на брзину 

хемијске реакције и процењује њихов 

утицај на хемијске процесе у индустрији и 

свакодневном животу; 

 објашњава значај хемијске равнотеже у 

хемијским и технолошким системима; 

 експериментално испитује понашање 

хемијских равнотежних система; 

 разликује киселине и базе на основу 

једначина електролитичких дисоцијација и 

протолитичких реакција; 

 пише и тумачи једначине јонских 

реакција; 

 рачуна концентрације јона у растворима 

електролита на основу степена 

дисоцијације; 

 рачуна pH вредност раствора јаких 

киселина и база на основу количинске 

концентрације раствора; 

 препознаје примере киселина, база и соли 

у свакодневном животу; 

 испитује киселост водених раствора 

помоћу различитих киселинско-базних 

индикатора; 

 препознаје примере оксидоредукционих 

процеса у свакодневном окружењу; 

 пише и тумачи једначине 

оксидоредукционих реакција; 

 наводи примере оксидационих и 

редукционих средстава; 

 пореди својства метала у односу на 

реакције са киселинама (које немају 

оксидациона својства); 

 безбедно по себе и друге рукује 

лабораторијским прибором, посуђем и 

супстанцама; 

 

- припремање раствора задате количинске концентрације, 

припремање колоидног раствора желатина и упоређивање 

својстава правих и колоидних раствора. 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 

Појам и типови хемијских реакција. Једначине хемијских 

реакција. 

Количина супстанце. Моларна маса супстанце. Закон 

сталних масених односа и закон вишеструких масених 

односа. 

Масени удео елемента у једињењу. 

Одређивање емпиријске и молекулске формуле једињења. 

Стехиометријска рачунања на основу хемијских 

једначина. 

Лимитирајући реактант и принос хемијске реакције. 

Топлотне промене при хемијским реакцијама. 

Реакциона топлота. Енергија активације. Стандардна 

топлота хемијске реакције. 

Хесов закон. 

Брзина хемијске реакције. 

Закон о дејству маса. 

Хемијска равнотежа. Примена Ле Шатељеовог принципа.  

 

Демонстрациони огледи: 

- Кретање честица као услов за хемијску реакцију: 

реакција хлороводоника и амонијака. 

- Егзотермне и ендотермне реакције: разлагање сахарозе 

при загревању, реакција баријум-хидроксида и амонијум-

хлорида и реакција калцијум-оксида и воде.  

Лабораторијска вежба 

1.Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције: 

– природа реактаната: реакције цинка са етанском и са 

хлороводоничном киселином; реакције магнезијума и 

цинка са хлороводоничном киселином; 

– концентрација реактаната: реакција цинка са 

разблаженом и концентрованом хлороводоничном 

киселином; 

– температура: реакција цинка са разблаженом 

хлороводоничном киселином на 25 °С и на 60 °С; 

– додирна површина реактаната: реакција чврстог 

калијум-јодида и чврстог олово(II)-нитрата и реакција 

раствора калијум-јодида и раствора олово(II)-нитрата; 

– катализатори: разлагање водоник-пероксида уз 

катализатор манган(IV)-оксид. 

2. Чиниоци који утичу на хемијску равнотежу: 

– промена концентрације учесника реакције: утицај 

додавања чврстог амонијум-хлорида или чврстог 

гвожђе(III)-хлорида у реакцији гвожђе(III)-хлорида са 

амонијум-тиоцијанатом; 

– промена температуре: реакција бакар(II)-сулфата и 

натријум-хлорида на 60 °С и 15 °С. 

КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И 

СОЛИ 

Раствори електролита. 

Електролитичка дисоцијација. Степен електролитичке 

дисоцијације, јаки и слаби електролити.  

Јонске реакције. 

Протолитичка теорија киселина и база. 

Јонски производ воде и pH вредност водених раствора. 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање pH вредност водених раствора електролита 

универзалном индикаторском хартијом. 

Лабораторијска вежба 

– јонске реакције (реакције раствора баријум-хлорида и 

разблажене сумпорне киселине, чврстог натријум-

карбоната и хлороводоничне киселине); 

– добијање соли; 

– титрација раствора јаке киселине јаком базом. 



26

0 

260  

 

ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ 

РЕАКЦИЈЕ 

Оксидоредукционе реакције. 

Оксидациони број, оксидација и редукција. Оксидациона 

и редукциона средства. Напонски низ метала. 

Демонстрациони огледи:  

– реакција гвожђе(II)-сулфата са калијум-перманганатом у 

киселој и у базној средини; 

– реакција гвожђа са раствором бакар(II)-сулфата и 

гвожђа са раствором цинк-сулфата. 

Кључни појмови садржаја: научни метод, структура супстанце, дисперзни системи, хемијске реакције, оксидоредукционе реакције, 

протолитичка теорија киселина и база и pH вредност раствора. 

 

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће се 

више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање осигурава 

досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају 

из нових углова, утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета Хемија и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз све 

четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
СТАНДАРДИ 

 проналази и критички одабира потребне хемијске 

информације из различитих извора; 

 користи хемијски научни језик за описивање 

структуре, својстава и промена супстанци; 

 наводи примере о значају хемије за савремено 

друштво; 

 описује научни метод у хемији; 

 објашњава значај хемијског експеримента; 

 изражава физичке величине у одговарајућим 

мерним јединицама међународног сиситема (SI) и 

разликује основне и изведене физичке величине; 

 табеларно и графички приказује резултате мерења. 

2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из 

свакодневног живота и струке са структуром: честицама које граде 

супстанце (атоми елемената, молекули елемената, молекули једињења 

и јони), типом хемијске везе и међумолекулским интеракцијама. 

2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих 

раствора у свакодневном животу и струци и употребу базира на 

познавању њихових својстава. 

2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор 

одређене количинске концентрације. 

2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и 

одређене масене и количинске концентрације од течних и чврстих 

супстанци, кристалохидрата и концентрованијих раствора и изводи 

потребна прерачунавања једног начина изражавања квантитативног 

састава раствора у други.  

 

 класификује супстанце на основу честичне 

структуре супстанци; 

 прикаже шематски електронске конфигурације 

атома и јона; 

 описује стање електрона у атому квантним 

бројевима; 

 тумачи и предвиђа својства хемијског елемента на 

основу електронске конфигурације атома; 

 предвиђа промену енергије јонизације, афинитета 

према електрону, електронегативности у зависности 

од атомског броја у групи и периоди; 

 приказује електронски Луисове симболе и формуле 

атома, јона и молекула; 

 предвиђа геометрију молекула на основу Луисове 

формуле; 

 објашњава поларност молекула; 

 користи међумолекулске интеракције за објашњење 

агрегатних стања супстанци; 

 примењује једначину стања идеалног гаса;  

 тумачи фазни дијаграм на примеру воде; 

 објашњава утицај водоничне везе на својства 

супстанци; 

 објашњава разлике између аморфних и кристалних 

супстанци; 

 предвиђа својства супстанци на основу типа 

кристалне решетке. 

2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+), 

N(e-), N(n°); повезује структуру атома метала и неметала с њиховим 

положајем у Периодном систему елемената и на основу тога описује 

физичка својства и реактивност елемената. 

2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из 

свакодневног живота и струке са структуром: честицама које граде 

супстанце (атоми елемената, молекули елемената, молекули једињења 

и јони), типом хемијске везе и међумолекулским интеракцијама. 

2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома елемената до 

атомског броја 20 са својствима елемената и њиховим положајем у 

Периодном систему елемената. 

2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и електронске 

конфигурације атома елемената представља настајање ковалентне везе 

у молекулима елемената и молекулима једињења, а на основу 

електронске конфигурације јона настајање јонске везе између 

елемената 1. и 2. групе и елемената 16. и 17. групе Периодног система 

елемената. 

2.ХЕ.3.1.1. Објашњава периодичне трендове (атомски полупречник, 

енергија јонизације, афинитет према електрону, електронегативност) 

на основу електронске конфигурације атома елемената у s-, p- и d-

блоковима Периодног система елемената. 

2.ХЕ.3.1.2. Објашњава стварање хемијске везе (јонске, ковалентне - 

сигма и пи везе, координативно-ковалентне везе и металне везе); 

објашњава настајање водоничнe везe, њен значај у природним 

системима; предвиђа физичка и хемијска својства супстанци зависно 

од типа хемијске везе, симетрије молекула, поларности и 

међумолекулских интеракција. 

 

 објашњава својства дисперзних система и њихову 2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих 
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примену у свакодневном животу;  

 рачуна количинску концентрацију, масену 

концентрацију и молалност раствора; 

 рачуна снижење температуре мржњења и повишење 

температуре кључања у воденим растворима 

електролита и неелектролита; 

 припреми растворе за потребе у лабораторији и 

свакодневном животу. 

 безбедно по себе и друге рукује лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама. 

 

раствора у свакодневном животу и струци и употребу базира на 

познавању њихових својстава. 

2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и 

растворљивост супстанци; изводи потребна израчунавања и припрема 

раствор одређеног процентног састава за потребе у свакодневном 

животу и струци; препознаје значење количинске концентрације. 

2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор 

одређене количинске концентрације. 

2.ХЕ.3.1.3. Припрема растворе одређеног процентног састава и 

одређене масене и количинске концентрације од течних и чврстих 

супстанци, кристалохидрата и концентрованијих раствора и изводи 

потребна прерачунавања једног начина изражавања квантитативног 

састава раствора у други. 

 

 анализира односе количине супстанце, броја 

честица и масе супстанце; 

 образлаже значај квантитативних односа у 

хемијским системима; 

 изводи стехиометријска израчунавања на основу 

задатих података; 

 процењује топлотне промене у физичким и 

хемијским процесима на основу експерименталних 

података; 

 разматра факторе који утичу на брзину хемијске 

реакције и процењује њихов утицај на хемијске 

процесе у индустрији и свакодневном животу; 

 објашњава значај хемијске равнотеже у хемијским и 

технолошким системима; 

 експериментално испитује понашање хемијских 

равнотежних система. 

 

2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на 

основу њих, сагледава односе између масе, количине и броја честица 

реактаната и производа. 

2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом 

енергије; разликује примере хемијских реакција током којих се 

енергија ослобађа (егзотермне реакције) или везује (ендотермне 

реакције) и препознаје примере примене хемијских реакција на основу 

топлотних ефеката који их прате. 

2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и 

хемијску равнотежу.  

2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при судару 

молекула који имају довољну енергију (енергију активације). 

2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу хемијских 

једначина и познатих података израчунава масу, запремину, количину 

и број честица супстанци које настају или су потребне за хемијске 

реакције. 

2.ХЕ.2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу 

термохемијских једначина или вредности промене енталпије и повезује 

их с практичним значајем. 

2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; 

препознаје утицај промене концентрације, температуре и притиска на 

однос концентрација реактаната и производа у затвореном 

равнотежном систему и повезује Ле Шатељеoв принцип с процесима у 

хемијској индустрији. 

2.ХЕ.3.1.8. Изводи стехиометријска израчунавања која обухватају 

реактант у вишку, нечистоћу реактаната (сировина) и одређује принос 

реакције. 

2.ХЕ.3.1.9. Израчунава промену енталпије при хемијским реакцијама 

на основу стандардних енталпија настајања. 

2.ХЕ.3.1.10. Пише и примењује изразе за брзину хемијске реакције и 

константу равнотеже; израчунава на основу одговарајућих података 

нумеричку вредност константе; наводи да константа равнотеже зависи 

једино од температуре; предвиђа утицај промене концентрације, 

температуре и притиска на хемијски систем у равнотежи на основу Ле 

Шатељеовог принципа. 

 

 разликује киселине и базе на основу једначина 

електролитичких дисоцијација и протолитичких 

реакција; 

 пише и тумачи једначине јонских реакција; 

 рачуна концентрације јона у растворима 

електролита на основу степена дисоцијације; 

 рачуна pH вредност раствора јаких киселина и база 

на основу количинске концентрације раствора; 

 препознаје примере киселина, база и соли у 

свакодневном животу; 

 испитује киселост водених раствора помоћу 

различитих киселинско-базних индикатора; 

 

2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-

базна својства раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности 

и повезује с примерима из свакодневног живота и струке. 

2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према протолитичкој 

теорији; разликује јаке и слабе киселине и базе на основу степена 

дисоцијације; користи јонски производ воде у израчунавању 

концентрације водоник- и хидроксид-јона, pH и pОH вредности 

водених раствора.  

2.ХЕ.3.1.7. Предвиђа смер одвијања јонских реакција и пише једначине 

реакција.  
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 препознаје примере оксидоредукционих процеса у 

свакодневном окружењу; 

 пише и тумачи једначине оксидоредукционих 

реакција; 

 наводи примере оксидационих и редукционих 

средстава; 

 пореди својства метала у односу на реакције са 

киселинама (које немају оксидациона својства). 

 

2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје 

примере ових процеса у свакодневном животу и струци; разликује 

пожељне од непожељних процеса и наводи поступке којима се ти 

процеси спречавају (заштита метала од корозије). 

2.ХЕ.3.1.11. Одређује оксидационе бројеве елемената у супстанцама, 

оксидационо и редукционо средство и одређује коефицијенте у 

једначинама оксидо-редукционих реакција. 

 

 

Редни број теме Наставни садржај Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активност ученика 

1. 

 

Врста супстанце 2 + 1  -Фронтални  

- Индивидуални 

 

- Вербални 

 Демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 - учествовање у 

дискусији 

2. Честична природа 

супстанце 

5 + 3 Фронтални  

Индивидуални 

 

- Вербални 

 Демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

-решавање 

проблемских  

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

- учествовање у 

дискусији 

 

3. Хемијска веза 5 + 3 + 1 Фронтални  

Индивидуални 

 

- Вербални 

 Демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- решавање 

проблемских задатака 

 

4. Квантитативно 

значење симбола и 

формула 

3 + 2 Фронтални  

Индивидуални 

 

 Вербални 

 Демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- учествовање у 

дискусији 

 

5. Смеше – дисперзни 

системи 

 2 + 1 Фронтални  

Индивидуални 

Комбиновани 

 

 

-Вербални 

 Демонстративни 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- учествовање у 

дискусији 

6. Хемијске реакције 4 + 2 + 1 Фронтални  

Индивидуални 

 

 

 Вербални 

 Демонстративни 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 
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7. Електролити 5 + 2 Фронтални  

Индивидуални 

Комбиновани рад 

 

Вербални 

 Демонстративни 

Рад на тексту 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

 

8. Основни типови 

хемијских реакција 

3 + 2  Фронтални  

Индивидуални 

Комбиновани рад 

 

 

 Вербални 

 Демонстративни 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

9. Неметали 7 + 3 Фронтални  

Индивидуални 

 

 

 

 Вербални 

 Демонстративни 

Рад на тексту 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

10. Метали 10 + 6 + 1 Фронтални  

Индивидуални 

 

 

 Вербални 

 Демонстративни 

Рад на тексту 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

 

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

Циљ и задаци: 

 

Циљ наставног предмета Рачунарство и информатика је стицање основне рачунарске писмености и оспособљавања ученика за коришћење 

рачунара у даљем школовању и будућем раду. 

Задаци наставе Рачунарства и информатике су: 

 

 упознавање ученика са унутрашњом организацијом рачунарских система; 

 упознавање и оспособљавање ученика за коришћење оперативних система; 

 упознавање и оспособљавање ученика за коришћење програма за обраду текста; 

 упознавање и оспособљавање ученика за коришћење мултимедијалних апликација; 

 стицање слике код ученика о могућностима примене рачунарских система: 
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ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Учењем наставног предмета рачунарство и информатика ученик је оспособљен да примени стечена знања и вештине из области 

информационо-комуникационих технологија ради испуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и 

будућем раду. Развио је способност апстрактног и критичног мишљења уз помоћ информационо-комуникационих технологија. Развио је 

дигиталну писменост и позитивне ставове према рачунарским наукама.  

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије општу 

предметну компетенцију. Подразумевају способност за одговорно коришћење информационо-комуникационих технологија уз  препознавање 

потенцијалних ризика и опасности; способност писања програма вођених догађајима и разумевање принципа креирања добро структуираних 

програма. Специфичне компетенције обухватају способност за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем 

рачунара, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење и представљање у графичком облику. 

 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

− објасни улогу ИКТ у свакодневном 

животу 

− разуме изазове коришћења савремених 

тенологија на одговоран и безбедан 

начин 

− кратко опише најважније догађаје у 

развоју ИКТ  

− разликује и користи сервисе Интернета 

− приступа Интернету, самостално 

претражује, проналази информације у 

дигиталном окружењу и преузима их на 

свој уређај 

− класификује информације са интернета 

и процењује њихов  квалитет и 

поузданост 

− спроводи поступке за заштиту личних 

података и приватности на Интернету  

Информационо - 

комуникационе 

технологије у савременом 

друштву 

ИКТ у свакодневном окружењу (уређаји, облици 

комуникације, услуге) 

Развој ИКТ (прикупљања, складиштења, обраде, 

приказивања и преноса података) 

Друштвени аспекти ИКТ  (значај и примена дигиталних 

уређаја, карактеристике информационог друштва, утицај 

коришћења дигиталних уређаја на здравље и околину, 

интелектуална својина, безбедност, заштита личних 

података, правила понашања) 

Глобална мрежа (интернет) 

Сервиси интернета (електронска пошта, веб, друштвене 

мреже, блогови, форуми, учење, мапе, електронска трговина 

и банкарство, аудио и видео комуникација) 

Лепо понашање, право и етика на интернету. Безбедност и 

приватност на интернету 

 

− објасни начин дигиталног записа 

података и бинарног записа природних 

бројева 

− користи јединице за мерење количине 

података  

− кратко опише разлику између хардвера 

и софтвера  

− наводи основне карактеристике 

компонената дигиталног уређаја и 

њихову улогу 

− разликује системски од апликативног 

софтвера 

− објасни шта је оперативни систем и која 

је његова улога  

− познаје основне типове апликативног 

Рачунарство 

Дигитални рачунари и дигитални запис података (текста, 

растерске и векторске слике, звука)  

Начини приказивања/представљања података и дигиталног 

записа 

Хардверске и софтверске компоненте рачунарских система 
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софтвера  

− разликује појмове и типове лиценци 

софтвера и садржаја који се деле 

 

 

− разликује основе елементе графичког 

корисничког интерфејса 

− прилагоди радно окружење кроз 

основна подешавања 

− инсталира и деинсталира  корисничке 

програме 

− сачува, модификује и организује 

податке 

− разликује најчешће коришћене типове 

датотека 

Организација података и 

прилагођавање радног 

окружења 

 

Елементи графичко-корисничког интерфејса и интеракција 

са њима (радна површина, прозори, менији, дугмад, акције 

мишем или акције на екрану осетљивом на додир, пречице 

на тастатури, ...). 

Подешавања оперативног система (подешавање датума и 

времена, радне површине, регионална подешавања, 

подешавања језика и тастатуре, коришћење и подешавање 

корисничких налога). 

Инсталирање и уклањање програма (апликативних програма, 

драјвера). 

Рад са документима и системом датотека. 

Средства и методе заштите рачунара и информација. 
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− ефикасно и тачно уноси и уређује 

неформатиран текст 

− примењује основне елементе 

форматирања и структуирања текста 

− уређује на елементарном нивоу текст 

применом нотација за обележавање 

− постави напредне текстуалне и 

нетекстуалне елементе у креирани 

документ 

− познаје основне параметре стилизовања 

текста на нивоу карактера, параграфа и 

страница 

− користи и креира именоване стилове 

− користи елементе у тексту који се 

аутоматски ажурирају 

− припреми документ за штампу и 

одштампа га 

− уређује и приказује слајд презентације  

− примењује правила за израду добре 

презентације. 

− користи функционалнoсти намењене 

сарадничком раду 

Креирање и уређевање 

дигиталних докумената 

Унос текста и његово једноставно уређивање (ефикасно 

кретање кроз текст, копирање, премештање, претрага, замена 

текста). 

Форматирање и обликовање текста (странице, пасуса, 

карактера). 

Посебни елементи у тексту (листе, табеле, слике, 

математичке формуле, ...). 

Обележавање текста (MarkDown нотација и елементарне 

LaTeX формула) 

Коришћење и израда стилова, генерисање садржаја. 

Презентације и њихова примена (правила добре 

презентације, етапе у изради презентација). 

Креирање слајдова (уметање и форматирање текста, 

графикона, слика, звучних и видео-записа, ...). 

Штампање докумената. 

 

− описује алгоритмом ситуације из 

реалног живота (говорним језиком, 

псеудокодом, дијаграмом) 

− креира једноставан рачунарски програм 

у развојном окружењу 

− користи изразе за запис математичких 

формула 

− примењује  наредбе за контролу 

гранања и понављања 

− анализира програм и предвиђа његово 

понашање без покретања 

− проналази и отклања грешке у програму 

− креира програм који реализује 

једноставне интерактивну 2д графику 

− креира програм у текстуалном 

програмском језику 

− разуме и отклања синтаксне грешке у 

програмском коду 

 

Програмирање 

Појам алгоритма, структура алгоритма и начини описивања 

алгоритама 

Увод у алгоритме и програмирање: 

 аритметичка израчунавања (изрази, константе, 

променљиве, операције, основне уграђене 

функције) 

 гранање 

 понављање 

 дефинисање функција 

 коришћење колекција 

2д цртање уз помоћ графичких примитива: 

 увод у функионалност одабране графичке 

библиотеке (координатни систем, платно, оловке, 

четкице, ...) 

 цртање основних облика (дуж, квадрат, круг) 

 учитавање и приказ слике из датотеке 

 цртање правилних облика са понављајућим 

елементима 

Анимација и интерактивна 2д графика (реаговање на 

догађаје): 

 програмирање анимација (понављањем исцртавања 

облика у правилним временским интервалима) 

 концепт догађаја (догађаји миша и тастатуре) и 

обрада догађаја. 

 

Кључни појмови садржаја: информатика и рачунарство, хардвер, софтвер, датотека, фасцикла, обрада текста, слајд презентације, 

рачунарска мрежа, интернет сервиси, безбедност на интернету, алгоритам, рачунарски програм. 
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Наставни план 

 

 

Редни 

број 

Наставни садржај Свега Обрада Систематизација Утврђивање 

1 Рачунарство и 

информатика 

2 2   

2 Рачунарски системи 16 12 2 2 

3 Оперативни системи 14 10 2 2 

4 Обрада текста 22 18  4 

5 Рачунарске 

комуникације 

14 12  2 

6 Мултимедија 6 4 1 1 

 Укупно часова 74 58 5 11 

 

 

Редни 

број 

теме 

Наставни садржај Број часова Активности ученика Начини и облици 

остваривања 

програма 

 

1 

 

Рачунарство и 

информатика 

 

 

2 

-Упознају се са предметом, 

-Упознају се са кабинетом, 

-Упознају се са применом рачунара. 

-Упознају се са односом рачунара и 

друштва. 

- Фронтални, 

- Групни, 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Рачунарски 

системи 

 

 

 

 

 

16 

-Уче структуру рачунарског система, 

-Уче хардвер и софтвер, 

-Уче архитектуру рачунара, 

-Упознају се са развојним софтвером, 

корисничким софтвером, лиценцама, као и 

заштитом софтвера. 

-Уче начин функционисања процесора, 

покретање оперативног система и прекид 

рада. 

-Фронтални, 

-Групни, 

-Рад у пару, 

-Индивидуални. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Оперативни 

системи 

 

 

 

 

 

14 

-Уче рад са датотекама, фасциклама, 

иконама, прозорима, 

-Покрећу апликације ОС, 

-Раде са прозорима, 

-Уче коришћење додатних програма 

(бележница, цртање, калкулатор) 

-Раде са спољашњим меморијама, 

-Уче одржавање система. 

-Фронтални, 

-Групни, 

-Рад у пару, 

-Индивидуални. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Обрада текста 

 

 

 

 

 

 

22 

-Уче да подесе: пасус, маргину, заглавље, 

подножје. 

-Подешавају радно окружење, 

-уносе текст, 

-Уче да сачувају, учитају, и измене 

документ. 

-Раде са блоковима, 

-Уче рад са више докумената, 

-Уче да раде са табелама, 

-Умећу слике у документ, 

-Обележавају странице и постављају 

фусноте, 

-уче да обликују и штампају документ. 

 

-Фронтални, 

-Групни, 

-Рад у пару, 

-Индивидуални. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-упознају се са комуникацијом између 

рачунара и рачунарским мрежама, 

-Уче како се рачунар повезује са 

-Фронтални, 

-Групни, 

-Рад у пару, 
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5 Рачунарске 

комуникације  

 

14 

интернетом, 

-Раде са сервисима интернета, 

-Раде са претраживачима и читачима 

интернета. 

-Преузимају садржаје са интернета, 

-Уче да раде са електронском поштом. 

-Индивидуални. 

 

 

 

6 

 

 

 

Мултимедија  

 

 

 

6 

-Упознају се са апликацијама за рад са 

мултимедијом, 

-Уче примену мултимедије у настави, 

-Користе CD и DVD са аудио и видео 

садржајима, књигама , енциклопедијама, и 

атласима 

-Фронтални, 

-Групни, 

-Рад у пару, 

-Индивидуални. 

 

Начин извршавања програма (упуство): 

 

 Настава се реализује у кабинету за рачунарство и информатику. 

 При реализациј садржаја програма овог предмета одељење се дели у две групе, тако да наставник сваке недеље са сваком групом 

реализује по два везана часа. 

 Број ученика за једним рачунарем је највише два. 

 При састављању програма водило се рачуна о обезбеђивању поступности у остваривању садржаја, те је неопходно да наставник 

поштује редослед тематских целина. 

 Уз сваку тематску целину дат је број часова за њено остваривање. Наставник може да изврши мања одступања од предвиђеног броја 

часова уколико се укаже за тим потреба. 

 За све школе, које у наставним плановима имају у првом разреду 35, односно 36 наставних недеља због блок наставе, реализовати 

садржаје овог предмета са 70, односно 72 часа годишње. Наставнику се оставља да редукује тематске целине (2 или 4 часа) онако како сматра 

да је најбоље. 

 У уводноме делу двочаса наставник истиче циљ и задатке одговарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део наопходан 

за    рад ученика на рачунарима. Уводни део двочаса, у зависности од садржаја наставне јединице може да траје најдуже 30 минута. 

 За време рада наставник ће водити рачуна о стеченом знању из рачунарске технике сваког ученика. Ученицима који брже савладају 

постављени циљ и задатке предвиђене за двочас дати сложеније примере везане за обрађивану наставну јединицу. 

 При реализацији тематске целине „Рачунарство и информатика“ наставник ће упознати ученике са циљевима и задацима овог 

предмета. У кратким цртама размотриће значај примене рачунара у савременом друштву и информатичког образовања као непходног услова 

за даље школовање, будући рад и свакодневни живот. 

 При реализацији тематске целине „Рачунарски системи“ објаснити у кратким цртама структуру рачунарског система, а затим 

основне појмове о хардверским уређајима и софтверу.  

 У оквиру хардвера објаснити процесор и радну меморију као основне елементе сваког рачунара, као и принципе конфигурисања 

рачунарског система. Објаснити значај и улогу периферијских уређаја и интерфејса. При излагању посебну пажњу треба посветити 

архитектури рачунара, улози и задацима појединих елемената система, без уласка у детаље, при чему ће наставник поједине елементе 

рачунарског система показати ученицима, било отварањем уређаја или показивањем појединих елемената које поседује ван уређаја. 

 У оквиру софтвера упознати ученике са улогом програма у раду рачунарског система и поделом програмских производа. У кратким 

цртама приказати функције и развој оперативних система, затим оперативне системе који су данас у употреби, као и њихове карактеристике. 

Објаснити значај развојног софтвера. За најчешће коришћене апликативне програме (текст процесоре, радне табеле, графичке пакете, 

системе за управљање базама,...) приказати у кратким цртама основну намену. Од услужних програма приказати неколико најчешће 

коришћених (компресију података, заштиту од вируса, нарезивање дискова,...). Посебну пажњу посветити потреби коришћења лиценцираних 

програма и података, вирусима и заштити од њих. 

 У делу под називом „Како ради рачунар“ ученицима објаснити логичке компоненте И, ИЛИ, и НЕ и интегрисана кола. Објаснити 

начин на који рачунар прима информацију од корисника, обрађује је и бележи резултат. Објаснити ученицима појам бита, бајта и регистра. 

 При реализациј тематске целине “Оперативни системи“ указати на начине комуникације корисника и рачунара. Приликом 

реализације ове тематске целине посебну пажњу посветити карактеристикама и елементима графичког окружења које се презентује. Избор 

оперативног система оставља се наставнику који реализује наставу. Имајући у виду широку распрострањеност оперативног система: 

Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows98. Посебну пажњу треба посветити поступцима рада у графичком окружењу,  наручито 

на коришћењу миша, раду са прозорима, покретању више апликација истовремено и размени података. У циљу увежбавања ученика у раду 

са мишем и тастатуром треба омогућити покретање и коришћење „игрица“, као и стандардних програма: Calculator, Paint и других. 

 У оквиру ове тематске целине треба објаснити и организацију података на диску, као и начин рада са CD медијумима (читање и 

нарезивање диска, разлика између CD- R CD- RW дискова) и дискетама (форматирање, копирање садржаја, брисање, преименовање).  

 При реализациј тематске целине „Обрада текста“ обратити пажњу на основне појмове коришћене у обради текста, као и значају 

уочавања структуре текста. Објаснити значај подешавања радног окружења и одговарајућих припрема при уношењу текста. Практичну 

реализацију програма илустровати програмом Word 2003, Word 2000 или Word 97. При реализациј појединих операција ученицима скренути 

пажњу на оне које су општег карактера и исте у готово свим савременим програмима., као на пример за отварање, затварање и чување 

документа, рад са блоковима (копирање, исецање, лепљење). При дефинисању сваке појединачне команде, обавезно дати и њен превод на 

енглески језик. Све време треба имати у виду да ученици треба да схвате принципе рада у графичком окружењу, и да је довољно да знају да 

нека команда постоји и како и где могу да је пронађу. 

 При реализациј тематске целине „Рачунарске комуникације“ ученицима објаснити начине комуникације између рачунара који се 

данас користе, као и чему служе рачунарске мреже. Посебну пажњу посветити претраживању на Интернету коришћењем различитих 
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претраживача, као и снимању пронађених појмова или програма на неки од медијума за њихово складиштење. Ученике оспособити за 

основно коришћење електронске поште и рад у мрежном окружењу. 

При реализацијi тематске целине „Мултимедија“ ученике упознати са појмом мултимедије. Оспособити ученике да користе неке најчешће 

употребљаване апликације за рад са мултимедијом (нпр. Media Player, Real Player, Micro DVD, …) Дати им основне информације о преносу, 

обради и репродукцији слике и звука на рачунару. Демонстрирати и практично реализовати употребу едукативних CD-a i DVD-a 

(електронске књиге, енциклопедије, атласи...) 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Наставни план 

  

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Појам музичке уметности и 

изражајна средства 

2 1 3 

Муѕика у првобитној људској 

заједници и културама старог 

века 

2 1 3 

Музила средњег века 

 

2 1 3 

Музика ренесансе 5 3 8 

Музика барока и рококоа 5 5 10 

Развој опере у XVIII веку 6 4 10 

    

Укупно 23 14 37 

 

Циљ:  
Циљ наставе предмета музичка уметност је да подстицањем, стварањем и даљим неговањем интересовања, навика и потреба за слушање 

вредних музичких остварења развија код ученика љубав према музичкој уметности, допринесе њиховом естетском и хуманом развоју и 

подизању нивоа њихове музичке и опште културе. 

Задаци: 

 - упозна ученика са изражајним средствима музичке уметности и особеностима основних музичких стилова и жанрова; 

- упозна ученика, кроз слушање музике, са највреднијим делима различитих стилова и облика; 

- усваја и прошири основне музичкотеоријске појмове историјским редом; 

- створи и развије навике код ученика да слушају вредна музичка дела, прате музички живот, изграђују позитиван став према музичкој 

уметности и праве сопствене дискотеке; 

- богати и оплемењује емоционални живот ученика и развије способности за процену уметничке вредности; 

- васпитава ученика у неговању националног идентитета, патриотизма, хуманизма и интернационализма; 

- негује певање и свирање познатих примера из дела српске, југословенске и светске музике; 

- негује хорско и оркестарско музицирање у школи. 

 

ОПШТА  ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и сопствене културе и идентитета. 

Заступа одговоран однос према традицији свог народа и других култура а културолошке разлике сматра предностима што користи у 

развијању идеја и сарадњи. Искуства и вештине у слушању и опажању приликом индивидуалног и групног извођења примењује у 

комуникацији са другима. Развија естетске критеријуме према музичким и вредностима уопште и отворен је према различитим уметничким 

садржајима. Своја осећања, размишљања, ставове изражава на креативан и конструктиван начин што му помаже у остваривању постављених 

циљева. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Ученик користи језик музике за изражавање својих осећања, идеја и комуникацију са другима. Кроз познавање музичког језика и 

стилова, ученик увиђа везу музике са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. Ученик у свакодневном животу примењује 

стечена музичка искуства и знања и истражује могућности ИКТ-а за слушање, стварање и извођење музике. Уважава и истражује музичке 

садржаје различитих жанрова, стилова и култура. Доприноси очувању и развоју музичке културне баштине. Има критички став према  
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музици и њеном утицају на здравље.Прати и учествује у музичком животу заједнице и изражава критичко мишљење са посебним освртом на 

улогу музике у друштвеним дешавањима. Испoљaвa и aртикулишe oснoвнe eлeмeнтe музичкoг укусa. 

 

Разред Први    

Годишњи фонд часова 37 часова 

 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 

 препозна друштвено-историјски и 

културолошки амбијент у коме се развијају 

различити видови музичког изражавања; 

– демонстрира познавање музичке 

терминологије и изражајних средстава 

музичке уметности у склопу предложених 

тема; 

– препозна обрађене музичке стилове и 

жанрове према основним карактеристикама; 

 препозна утицај ритуалног понашања у 

музици савременог доба (музички елементи, 

наступ...); 

 препозна  музику различитих народа Старог 

века; 

– уочи сличности и разлике између 

ранохришћанске, православне и 

римокатоличке духовне музике; 

– разликује духовну од световне 

музикесредњег века и ренесансе; 

– сагледа улогу музике у средњовековној 

Србији у односу на музику византијске и 

грегоријанске  традиције средњег века; 

– разликује ренесансну полифонију од 

средњовековног вишегласја; 

–препозна репрезентативне музичке примере 

најзначајнијих представника од ренесансе до 

краја барока; 

– анализира начине коришћења изражајних 

средстава у одабраним музичким примерима  

из различитих култура, стилова и жанрова; 

– презентује развој музичких инструмената и 

облика закључно са бароком; 

– повеже музичке облике са извођачким 

саставом; 

– разликује  вокално-инструменталне и 

инструменталне  облике до краја барока; 

– објасни настанак и развој опере и њен 

синкретички карактер; 

– звучно идентификује структуралне елементе 

опере (увертира, арија, речитатив, хор...)и 

њихову улогу; 

– објасни значај Глукове реформе за даљи 

развој опере; 

– дефинише разлогенастанка комичне опере; 

– изводи музичке примере  користећи 

традиционалне и/или електронске 

инструменте, глас и покрет; 

– уочава у свакој од епоха међусобну 

повезаност музичке уметности са другим 

уметностима; 

– објасни како је музика повезана са 

дисциплинама ван уметности (музика и 

политика/друштво; технологија записивања, 

штампања нота; физичка својства 

инструмената; темперација и заједничко 

УВОД У МУЗИКУ 

Човек и музика. 

Основни музички појмови. 

Музика у друштву. 

Музички фолклор. 

Музика кроз векове. 

Слушање музичких примера у складу са наведеним 

садржајем. 

Извођење једноставнијих музичких примера у вези 

са обрађеном темом. 

МУЗИКА У ПРВОБИТНОЈ 

ДРУШТВЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ И 

КУЛТУРАМА СТАРОГ ВЕКА 

Корени музике и њене првобитне улоге.  

Најстарији музички инструменти.  

Музика у животу старих источних народа, Грчке и 

Рима (улога, облици, инструменти, теорија) 

Слушање - избор 

Снимци традиционалне народне музике разних 

народа, племенских заједница и етничких група. 

Традиционална музиканарода Блиског и Далеког 

истока, античке Грчке и Рима (на реконструисаним 

инструментима, солистичко и хорско/унисоно 

певање, видео снимци традиционалног позоришта 

Кине и Индије). 

Извођење једноставнијих музичких примера у вези 

са обрађеном темом. 

МУЗИКА СРЕДЊЕГ ВЕКА 

Ранохришћанска музика. Византијско певање.  

Грегоријански корал.  

Рани облици вишегласја: органум, дискант, мотет.  

Световна музика средњег века: трубадури, трувери 

минезенгери.  

Духовна и световна музика у средњевековној 

Србији.  

Музика средњег века као инспирација за уметничку 

и популарну музику. 

Слушање– избор 

Грегоријански корал, Византијско певање, органум, 

мотет 13.века; 

Рамбо де Вакера – Календа маја;  

Адам де ла Ал – Игра о Робену и Мариони; Кир 

Стефан Србин – Ниња сили. 

Тв емисије (инсерти): 

Серијал Драгослава Гостушког о развоју српске 

музике кроз векове. 

Извођење једноставнијих музичких примера у вези 

са обрађеном темом 

МУЗИКА  

РЕНЕСАНСЕ 

Три века великих достигнућа у уметности 

(14.,15.,16. век).  

Развој духовног и световног вишегласја – Арс Нова, 

Франко-фламанска школа, ренесанса у Италији. 

Мотет, миса, мадригал, шансон.  
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свирање); 

– изрази доживљај музике језиком других 

уметности (плес, глума…); 

– објасни улогу свих актера у презентацији 

музичког дела/жанрова; 

– користи могућности ИКТ-а (коришћењем 

матрица, караоке програма, аудио снимака) 

за самостално истраживање, извођење и 

стваралаштво; 

– критички просуђује утицај музике на 

здравље; 

– поштује правила музичког бонтона. 

 

Највећи представници ренесансне вокалне музике: 

Ђ. П. да Палестрина, О. ди Ласо, Л. Маренцио, Ђ. 

да Веноза.  

Инструментална музика ренесансе: ричеркар и 

канцона. 

Слушање – избор 

Г. де Машо – Миса; 

Ж. де Пре – Мотет; 

Ђ. П. да Палестрина –Миса папе Марчела 

(одломак); Ласо: Матона миа кара,Ехо– мадригали. 

Изабрани мадригал (хроматски): 

Л.Маренција или Ђ.да Венозе;  

К.Жанекен–Битка код Марињана; Певање птица – 

шансони; 

Ђ. Габриели–Соната пиан е форте;  

АнсамблРенесанс– избор. 

Извођење једноставнијих музичких примера у вези 

са обрађеном темом 

МУЗИКА  

БАРОКА И РОКОКОА 

Нова уметничка и музичка стремљења у епохи 

барока.  

Појава опере и њен развој у Италији, Француској, 

Немачкој, Енглеској.  

Најистакнутији представници:  

К. Монтеверди, А. Скарлати,  

Ж. Б Лили, Х. Персл, Г.Ф. Хендл  

К. В. Глука. 

Развој инструменталних облика: свита, барокна 

соната, барокни концерт, фуга. 

Развој вокално-инструменталних облика у бароку: 

кантата, ораторијум, пасија.  

Представници инструменталне музике у бароку и 

рококоу:  

А. Корели, А. Вивалди, Ј. С. Бах, Г.Ф. Хендл, Д. 

Скарлати. 

Криза италијанске опере серије и реформа К. В. 

Глука.  

Рађање комичне опере и њени први представници: 

Ђ. Б. Перголези и Д. Чимароза. 

Слушање– избор 

К. Монтеверди – Орфејев ламент, арија Аријаднина 

тужбалица(Lasciatemimorire);  

Ж. Б. Лили– увертира по избору;  

Х. Персл–Тужбалица Дидоне; 

А. Скарлати –Виртуозна арија (за контратенор); 

А. Корели – Кончерто гросо (бр.8 Божићни); А. 

Корели –La folia (варијације);  А. Вивалди – 

Годишња доба (по избору);  

Ј. С. Бах: Француска или Енглеска свита; Виолински 

концерт Е-дур, Бранденбуршки концерт бр.2; 

Свита бр. 2, ха-мол; Токата и фуга де-мол за 

оргуље; Одломци из Пасије по Матеји и Мисе ха-

мол;  

Г. Ф. Хендл – Музика на води(одломак); Арија 

(Омбра маи фу) из опере Ксеркс; Алелуја из 

ораторијума Месија; 

Д. Скарлати –  сонате по избору;  
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Ф. Купрен – Жетеоци, Мистериозне барикаде; 

К. В. Глук–арија Орфеја и Хор духова из опере 

Орфеј и Еуридика; Увертира за оперу Алчеста или 

Ифигенија на Аулиди;Ђ. Б. Перголези–арија 

Серпине из опере Служавка господарица; Д. 

Чимароза – увертира за оперу Тајни брак.  

Филмови (delta video) 2008. г: 

Сведочанства о генијима(инсерти): 

Ј. С Бах, Г. Ф.Хендл. 

Хистори: по избору. 

Образовни програм РТС (Трезор). 

Извођење једноставнијих музичких примера у вези 

са обрађеном темом. 

Кључни појмови садржаја: стил, средства музичког изражавања, музички жанрови, композитори и друштвено-историјски контекст 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 3 

Појам музичке 

уметности и 

изражајна средства 

-Вербална метода 

-фронтални рад 

 

 

-Размењују 

мишљења и ставове 

о уметности и 

музици 

- постављју питања 

- информисање од 

старне ученика о 

музици коју 

слушају и 

музичким 

догађајима које 

прате 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3 

Муѕика у првобитној 

људској заједници и 

културама старог 

века 

-Вербална метода 

-фронтални рад 

 

 

Слушају предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

3. 3 
Музика средњег века 

 

-Вербална метода 

-фронтални рад 

 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

4. 8 

Музика ренесансе 

-Вербална метода 

-фронтални рад 

 

 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 
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музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

5. 10 

Музика барока и 

рококоа 

-Вербална метода 

-фронтални рад 

 

 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

6. 10 

Развој опере у XVIII 

веку 

 

-Вербална метода 

-фронтални рад 

 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Наставни план   

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Општи део 2 - 2 

Ликовна дела и споменици 

културе 

4 2 6 

 

Самостално ликовно 

изражавање 

- 12 12 

Ликовна дела и споменици 

културе 

5 3 8 

Самостално ликовно 

изражавање 

- 2 2 

Ликовна дела и 

споменици културе 

4 3 7 

Укупно 15 22 37 

 

 

Циљ: 
Циљ образовања у ликовној уметности је откривање свих расположивих могућности код ученика за ликовно изражавање, оспособљавање за 

разумевање ликовних дела, као и оплемењивање личности ученика у складу с друштвеном, хуманистичком и стручном оријентацијом. 

 

Задаци:  
- уводи ученика у свет вредности стваралачког мишљења кроз проблемске задатке у практичном и теоретском раду; 

- упути ученика да схвати уметничко дело у оквиру друштвено-историјских услова; 

- оспособи ученика да стечена практична и теоретска знања примени у будућим занимањима; 

- упозна ученика с ликовним законитостима кроз самостална ликовна остварења; 

- уведе ученика у свет опажања и доживљавања ликовних дела и упути да се критички односи према властитим и туђим ликовним делима; 

- развија лични однос ученика према сликарским, графичким, вајарским и архитектонским остварењима, као и остварењима примењених 

уметности и дизајна; 
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- упозна ученика с основним одликама и развојем уметности у друштвено-историјским раздобљима у нас и у свету; 

- омогући свестрани развој ученикове личности, како емоционално-доживљајних тако и интелектуално-креативних способности; 

- развија потребе и смисао за самостално стварање образовања и доживљавања уметничких дела у условима слободног изражавања 

стваралачких могућности појединца у нашем друштву; 

- упути ученика да тумачи уметност на научним основама како би доприносио оплемењивању међуљудских односа; 

- изгради схватање код ученика да истицање универзалности ликовног језика утиче на укидање језичких, националних и расних раздвајања; 

- упозна ученика с ликовним наслеђем наше земље, како би се развијали смисао, осећања и потребе неговања културних тековина; 

- изгради схватања код ученика да бављење ликовним уметностима треба да постане навика неопходна за развој целовите личности 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању 

да: 
ТЕМА САДРЖАЈИ 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик свесно опажа и тумачи разноврсне визуелне и аудиовизуелне информације са којима се среће. Повезује нова сазнања са 

претходно стеченим знањем и искуством у смислене целине и истражује њихову примену у различитим ситуацијама. Користи разноврсне 

подстицаје за развијање креативних идеја. Бира најефикаснији начин да изрази своја запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске 

доживљаје, осећања и позитивне ставове.  Препознаје своје потребе и способности,  развија самопоуздање и самопоштовање и мотивисан је 

да се континуирано усавршава. Комуницира испољавајући разумевање и уважавање других и одговорно сарађује са другима. Разуме значај и 

улогу визуелне уметности у друштву, вредност сопствене културе и културе других народа и има одговоран однос према очувању културне 

баштине. 

Основни ниво  

На основном нивоу ученик има следеће компетенције: уважава различитости у опажању и доживљавању визуелних и 

аудиовизуелних информација. Разуме свакодневне визуелне и аудиовизуелне поруке. Самостално се изражава у одабраном медију и 

доприноси у заједничком раду. Разуме значај наслеђа културе свог и других народа. 

Средњи ниво  

На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: уме јасно да пренесе другима свој доживљај визуелних и аудиовизуелних 

информација. Разуме садржаје уметничких дела и производа. Изражава се различитим медијима, самостално и у сарадњи са другима. 

Користи одабране садржаје као подстицај за стваралачки рад. 

Укључује се у културни живот заједнице. 

Напредни ниво  

На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: разуме значај и утицај визуелних садржаја у односу на контекст. Мотивисан 

је да континуирано развија естетичке критеријуме. Уме да преведе идеје и информације из једне форме у другу. Примењује одабране методе 

и поступке за развијање креативних идеја и стварање оригиналних радова. Доприноси очувању и неговању културног живота заједнице. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Основни ниво 

На основном нивоу ученик има следеће компетенције: испољава одговоран однос према себи и другима када преузима, модификује, 

објављује и коментарише визуелне и аудиовизуелне садржаје на интернету, друштвеним мрежама и у осталим видовима комуникације. 

Опажа и тумачи садржаје билборда, рекламних паноа, промотивних спотова, огласа на телевизији и интернету и друге визуелне и 

аудиовизуелне поруке са којима се свакодневно среће. Бира медиј и одговарајућу технику/апликацију којом најефикасније може да изрази 

своја запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске доживљаје, осећања и позитивне ставове, у самосталном и заједничком раду. 

Разматра значај наслеђа културе за национални идентитет, смањење сиромаштва, туризам и развој локалне и шире заједнице. 

 

Средњи ниво 

На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: уме јасно да изрази своја опажања, тумачења и доживљај визуелних и 

аудиовизуелних информација, у усменој, писаној, визуелној или аудиовизуелној форми.  Процењује свој доживљај уметничких дела 

поредећи исте теме, мотиве и поруке изражене различитим средствима и техникама визуелних уметности и различите теме, мотиве и поруке 

изражене истим средствима/материјалом. Уме да изрази запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске доживљаје, осећања и позитивне 

ставове различитим медијима, средствима и техникама визуелних уметности, самостално и у сарадњи са другима. Мотивисан је да истражује 

примену изражајних својства материјала, техника и принципа компоновања (дизајна). Самостално истражује различите изворе информација 

или наслеђе културе и користи одабрани појам, текст, визуелне, аудитивне и аудиовизуелне информације као подстицај за стварање 

оригиналног рада. Стекао је навику да прати и посећује догађаје културе у заједници.  

 

Напредни ниво 

На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: тумачи значај и утицај визуелних садржаја на посматрача и друштво у 

односу на место, време, друштвене прилике, технолошки развој и културолошки оквир. Истражује форме уметничких дела кроз историју, 

њихове међусобне утицаје и утицај на савремену уметност и друштво. Пореди критеријуме за процену естетичких квалитета уметничких и 

неуметничких дела. Преводи визуелне садржаје у текстуалне и вербалне и текстуалне, вербалне, аудитивне и мисаоне садржаје у визуелне. 

Истрајан је у развијању техничких вештина у одабраном медију/дисциплини. Познаје начине помоћу којих уметници развијају креативне 

идеје, превазилазе стваралачку блокаду и проналазе подстицај за рад. Примењује научено у различитим ситуацијама које захтевају креативна 

решења. Активно доприноси очувању и неговању уметности и културе, као конзумент, промотер и/или учесник у уметничким дешавањима и 

пројектима. 

 

Разред Први  
Годишњи фонд часова 37  часова 
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– изражава своја интересовања и естетске 

доживљаје одабраним средствима и техникама; 

– користи уметничко наслеђе као подстицај за 

стваралачки рад; 

– обликује презентације усклађујући текст и слику; 

– образложи свој естетски доживљај археолошких 

налаза, уметничких дела, споменика културе и 

објеката у окружењу; 

– укаже на сличности, разлике и међусобни утицај 

уметности одређених култура, цивилизација и 

периода;  

– користи, самостално, литературу и интернет за 

истраживање; 

– издваја кључне информације из текста и слике; 

– извештава о учешћу у одабраним дешавањима у 

уметности и култури излажући сопствене утиске 

и мишљење; 

– разматра значај и улогу културе и уметности у 

друштву;  

– предлаже обилазак одабраног споменика културе 

у земљи или иностранству. 

ОДНОСИ 

Уметност (Зашто човек ствара уметност; Уметност и 

природа; Уметност и друштво; Уметност и наука; 

Уметност и технологија; Уметност у простору и 

времену; Уметност и религија; Уметност и кич...). 

Пропорције (Човек и простор; Скулптуре у пленеру; 

Пејзаж и архитектура; Реални и имагинарни 

простор...). 

Стваралаштво (Уметник и његово дело; Уметничко дело 

и публика; Подстицај за стваралачки рад; Дизајн и 

функционалност...). 

ПОЈАВЕ 

 

Ликовна дела (Композиције; Изражајна средства 

визуелних уметности; Читање слике; Интеграција 

различитих уметности...). 

Наслеђе (Уметност кроз епохе; Утицај прошлих 

култура и остварења на савремени живот; Културна 

добра и туризам; Комерцијализација уметничких дела; 

Установе културе...). 

 

 

Кључни појмови садржаја: уметност, пропорције, стваралаштво, ликовна дела, наслеђе. 

 

 

Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 2 Општи део 

 Облици рада:  

Фронтални 

Методе:  

Вербална  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају, 

излажу стечена 

знања 

 

2. 

 

6 
Ликовна дела и 

споменици културе 

Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

Демонстративна 

Комбинована  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају, пишу 

семинарски рад, 

излажу стечена 

знања 

3. 12 Самостално ликовно Облик рада: Цртају, сликају 
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изражавање Индивидуални 

Метода:  

Практични рад и 

радионица 

4. 8 
Ликовна дела и 

споменици културе 

 

Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

Демонстративна 

Комбинована  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају, 

излажу своја знања 

5. 2 
Самостално ликовно 

изражавање 

Облик рада: 

Индивидуални 

Рад у пару 

Метода:  

Практични рад и 

радионица 

Цртају, сликају 

6. 7 
Ликовна дела и 

споменици културе 

Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

Демонстративна 

Комбинована  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају, 

излажу стечена 

знања, 

образложавају 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Наставни план  

 

Наставни садржај 

 

 

Број  

часова 

обраде 

Број часова  

утврђив. 

 

Провера 

Укупан 

број  

часова 

Процена психомоторних способ.   6 6 

Одбојка-техника 5 5 1 11 

Атлетика-спринт трчање 3 4 1 8 

Гимнастика-Вежбе на тлу 7 6 1 14 

Кошарка-техника 5 6 1 12 

Рукомет-техника 5 4 1 10 

Одбојка- тактика 4 3 1 8 

Процена психомоторних способ.   5 5 

     

     

Укупно 29 28 17 74 
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Циљ: Да ученици кроз разноврсне облике система физ. вежбања,теоретског васпитања, образовања и напора мисли схвате смисао,врдности 

и значај спонтаних и организованих кретно-игровних и спортских активности за свој физички раст и развој,здравље и радну способност, 

личну и друштвену срећу. 

Задаци:Да ученици: 

 заволе игру,кретање,вежбање,спорт као средство физичког васпитања 

 постигну хармоничан физички раст и развој , побољшају моторичке способности и правилно држање тела; 

 прошире хигијенске навике ради ефикасног унапређења и чувања здравља, повећања отпорности организма на штетне утицаје 

савременог начина живота и рада и неповољне утицаје средине; 

 усвоје одређена моторичка знања, умешћа и навике неопходне за ефикасно испуњење потреба јачања и очувања здравља, 

коришћења слободног времена за физ. васп. и решавање свакодневних кретних захтева; 

 подстичу, активирају и самопотврђују скривене способности и моторичке надарености за интегрално усавршавање у креативно-

игровним и спортским активностима. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Учењем наставног предмета Физичко васпитање ученик стиче вештине и овладава знањима о културним вредностима телесног 

вежбања. Стечена знања примењује у свакодневном животу, специфично-професионалним и ванредним животним ситуацијама. Разуме 

потребу редовног бављења физичком активношћу и континуираног развоја физичких способности и активно ради на њиховом 

унапређивању. Вежбајући унапређује  здравље, здравље околине и квалитет живота. Путем различитих видова физичке активности исказује 

лични идентитет, креативност, емоције, комуницира, неутралише или смањује на најмању меру негативне утицаје савременог живота. Кроз 

предмет физичко васпитање развијају се: толеранција, хумани односи одговорност, поштовање правила, квалитетна међусобна 

комуникација, еколошки однос према природном окружењу, и способност за учешће у спортско-рекреативним и спортским активностима 

током целог живота.   

Основни ниво 

Достиже и одржава оптималан ниво физичких способности. Ученик је оспособљен да води бригу о властитом здрављу и здрављу 

околине. Препознаје и разуме законитости утицаја физичког вежбања на антрополошки статус. Спроводи физичко вежбање уз безбедносне, 

здравствено-хигијенске и организационо-техничке мере. Супротставља се свим  облицима насиља у физичком васпитању, спорту и 

рекреативним активностима. 

Средњи ниво 

Бира спортско-рекреативну активност у циљу одржавања и унапређивања физичких способности и здравља, у складу са сопственим 

потребама и интересовањима. У вежбању сарађује и помаже другима поштујући индивидуалне разлике. Редовно вежба у слободно време. 

Напредни ниво  

Самоиницијативно примењује разноврсне програме и облике индивидуалног и колективног вежбања, уз поштовање индивидуалних 

разлика учесника у телесном вежбању. Преузима одговорност за сопствене изборе када је реч о животном стилу (физичка активност, 

исхрана, ризична понашања и др) и процењује дугорочне позитивне, односно негативне последице по здравље и квалитет живота појединца, 

породице и окружења. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

На основу стечених знања ученик користи разноврсне програме вежбања и користи изворе информација ради унапређивања 

здравља, моторичких способности и вештина. Испољава позитиван став према физичком васпитању и спорту. Поштује правила и негује 

здраве међуљудске односе приликом реализовања физичке/спортске активности. Промовише улогу физичког васпитања и спорта у 

унапређивању здравља и превентивно деловање на настајање болести и социо-патолошких појава. Ученик је стекао знања о могућности 

коришћења превентивног вежбања ради отклањања негативниих утицаја будуће професије. 

Основни ниво 

Ученик зна функцију једноставних вежби и програма развоја моторичких способости; зна основну технику и тактику спортских 

грана; понаша се дисциплиновано поштујући мере безбедности у вежбању; зна да упореди вредности почетних и финалних резултата мерења 

моторичких способности у односу на референтне вредности за свој узраст и пол. У процесу вежбања сарађује са другима и помаже им уз 

поштовање индивидуалних разлика.   

Средњи ниво 

Ученик је у стању да самостално састави и примени програме вежбања препознавајући везу са здрављем и психо-физичким 

развојем; зна сложеније техничко-тактичке елементе спортске гране; примењује правилне поступке у случају незгоде током вежбања; 

вреднује и цени допринос физичке активности здрављу и квалитету живота. Учествује у различитим спортским такмичењима и спортско-

рекреативним активностима у школи и, у складу са интересовањима помаже у њиховом планирању и реализацији. 

Напредни ниво 

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније програме вежбања; самостално и у сарадњи са другима решава 

сложене тактичке задатке; препознаје основне законитости оптерећења у физичким и спортским активностима, промовише њихову  улогу у 

унапређивању здравља и превентивно деловање на настанак хроничних незаразних обољења и социо-патолошких појава; редовно се бави 

спортским и спортско-рекреативним активностима у слободно време, и у складу са интересовањима учествује и помаже на школским 
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такмичењима и другим манифестацијама. Користи физичку активност ради веће ефикасности учења и елиминисања штетних 

професионалних утицаја. 

 

 

 

Разред Први (за све смерове) 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

ИСХОДИ 
По завршетку првог разреда ученик 

ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

− сврсисходно примењује вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања; 

− упореди и анализира резултате 

тестирања са вредностима за свој 

узраст и сагледа сопствени 

моторички напредак; 

− планира и примењује усвојене 

моторичке вештине у 

свакодневном животу; 

− игра један народни и један  

друштвени плес; 

− примењује и поштује основе 

принципе вежбаоног процеса и 

правила тимских и спортских 

игара; 

− одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизитима 

у просторима за вежбање; 

− навија фер; 

- разликује различите типове 

физичке активности; 

- примењује одговарајуће вежбе у 

складу са сопственим 

могућностима и потребама;  

− препозна ниво оптерећења током 

вежбања; 

− уочи грешаке у извођењу покрета и 

кретања;  

− учествује на одељењском, 

разредном и другим такмичењима 

и/или спортско-рекреативним 

манифестацијама за које се школа 

определи; 

− помаже организацији школских 

спортских манифестација; 

− користи могућности за 

свакодневну физичку активност у 

окружењу и редовно вежба у 

складу са својим потребама; 

− примени принципе здраве исхране; 

− примењује правила безбедности у 

различитим физичким 

активностима у школи и ван 

школе; 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Тестирање ученика. 

Кондициона припрема ученика: 

- вежбе за развој снаге; 

- вежбе за развојпокретљивости; 

- вежбе за развој издржљивости; 

- вежбе за развој брзине: 

- вежбе за развој координације. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ  

И СПОРТСКЕ 

ДИЦИПЛИНЕ 

 

 

Атлетика 

 

Усавршавање технике трчања на кратким стазама. 

Усавршавање технике трчања на средњим стазама. 

Усавршавање технике скок удаљ. 

Усавршавање технике скок увис. 

Бацање кугле. 

Спортска 

гимнастика 

Вежбе на тлу 

Основни садржаји 

Провера савладаности елемената  гимнастике из 

основне школе. 

Вага претклоном и заножењем и спојено, одразом 

једне ноге колут напред. 

Став на шакама, издржај, колут напред. 

Два повезана премета странце удесно (улево). 

Проширени садржаји 

Премет странце са окретом за 180o „рондат“. 

Колут назад до става о шакама. 

Премет напред. 

Прескок 

Згрчка. 

Разношка. 

Кругови(дохватни) 

За ученике : 

- вучењем вис узнето; 

- вис стражњи, издржај; 

- вучењем вис узнето; 

- спуст у вис предњи. 

За ученице: 

- уз помоћ суножним одскоком наскок у 

згиб; 

- њих у згибу/уз помоћ; 

- спуст у вис стојећи. 

Разбој 

За ученике: 
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− у групним активностима ради на 

остваривању заједничких циљева; 

− решава конфликте на социјално 

прихватљив начин; 

− при вежбању и кретању уочи и 

негује естетске вредности; 

− коригује последице дуготрајне 

седентарне активности, положаје, 

покрете и кретања који имају 

негативан утицај на здравље 

применом физичког вежбања;  

− поштује здравствено-хигијенска и 

еколошка правилау вежбању; 

− редовно контролише своје 

здравље; 

− повезује штетан утицај које 

психоактивне супстанце имају на 

здравље. 

 

Основни садржаји 

Паралелни разбој. 

Њих у упору. 

Саскоци. 

Састав. 

Проширени садржаји 

Њих у упору, њих и зањихом склек; 

њих и предњихом упор, зањих, предњихом склек, 

зањихом упор, саскок са окретом за 180о.. 

Предношка (окрет према притки). 

 

За ученице двовисински разбој или једна притка 

вратила : 

- наскок у упор на н/п (или узмак замахом 

једне ноге); 

- премах одножно десном/левом ногом до 

упора јашућег; 
- прехват у потхват упорном руком (до 

предножне) и спојено одножењем заножне 

премах, саскок са окретом за 90(одношка), 

завршити боком према притки. 

 

Вратило – дохватно 

За ученике: 

Основни садржаји 

Суножним одразом узмак. 

Саскок замахом у назад. 

Проширени садржај 

Ковртљај назад из упора. 

 

Греда 

За ученице: 

Основни садржаји 

Вежба на ниској греди од елемената предвиђених у 

основној школи. 

Висока греда ходање са различитим гимнастичким 

елементима. 

Проширени садржаји 

Састав на греди. 

 

Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

Проширени садржај 

Премах одножно десном напред, замах улево, замах 

удесно, замах улево и  спојено премах левом 

напред, премах десном назад, замах улево, замах 

удесно и спојено премахом десне; саскок са окретом 

за 90улево до става на тлу, леви бок према коњу. 
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Физичка 

активност по 

избору 

 

 

Понављање и утврђивање раније обучаваних 

елемената технике. 

Проширивање и продубљавање техничко-тактичких 

способности  ученика.  

Учествовање на такмичењима на нивоу одељења. 

Плес и ритмика 

Основни садржаји 

Народно коло „Моравац”. 

Енглески валцер. 

Проширени садржаји 

Народна кола и плесови по избору. 

Ритмички елементи и вежбе по избору. 

Полигони 

 

Кобиновани полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима. 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Физичко 

образовање 

Основна правила и принципи вежбања: 

- загревање, 

- разгибавање, 

- дисање, 

- дозирање вежбања, 

- смиривање организма. 

Основне моторичке способности. 

Правила спортских игара и дисциплина. 

Безбедност у вежбању. 

Здравствена 

култура 

Појам здравља. 

Физичко вежбање у функцији унапређивања 

здравља и превенције болести. 

Болести које настају услед неправилног одржавања 

личне хигијене и нередовне физичке активности. 

Значај редовних лекарских прегледа. 

Уравнотежена и здрава исхрана. 

Психоактивне суспстанце и недозвољена средства. 

Kључне речи садржаја: вежбање, образовање, здравље, превенција. 

 

 

Разред Први (за гимназијска одељења за спортисте) 

Годишњифондчасова 74 часа 
 

ИСХОДИ 
По завршетку првог  разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  
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− сврсисходно примењује вежбе, 

разноврсна природна и изведена 

кретања у складу са потребама и 

спортом којим се бави; 

− упореди и анализира резултате 

тестирања моторичких способности и 

њихов допринос резултатима у спорту 

којим се бави; 

− примењује усвојене моторичке 

вештине; 

− примени стечена теоријска знања у 

спорту којим се бави; 

− игра један народни и један  друштвени 

плес; 

− поштује и примени основне принципе 

процеса вежбања при самосталном 

вежбању-тренирању; 

− одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима у просторима 

за вежбање; 

− примени етичка правила у спорту; 

- изабере различите типове физичке 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

 

Увод у програм. 

Врсте тестирања  у спорту и физичком 

васпитању. 

Анатомско-физиолошке основе вежби снаге. 

Анатомско-физиолошко основе 

флексибилности. 

Физиолошке и биохемиске основе 

издржљивости. 

Антропомоторичке основе брзине. 

Основи координације. 

СПОРТСКО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

 

 

Заједничке карактеристике 

трчања(биомеханичке основе трчања спринта, 

трчања на средњим и дугим стазама, 

осцилаторни карактер трчања). 

Облици испољавања брзине (латентно време 

моторне реакције,фреквенција покрета). 

Комбинација облика испољавања брзине. 

Заједничке карактеристике скокова. 

Структура атлетских бацања. 
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активности у складу са потребама 

тренинга; 

- изабере одговарајуће вежбе у складу 

са захтевима тренажног процеса 

спорта којим се бави;  

− регулише ниво оптерећења током 

самосталног вежбања-тренирања; 

− коригује грешке у извођењу покрета и 

кретања;  

− помаже у организацијишколских 

спортских манифестација; 

− користи физичке активности ради 

опоравка и компензаторног вежбања у 

складу са својим потребама у спорту и 

очувањем здравља; 

− примени принципе здраве исхране; 

− примењује правила безбедности у 

различитим физичким активностима у 

школи и ван ње; 

− у групним активностима доприноси 

остваривању заједничких циљева; 

− решава конфликте на социјално 

прихватљив начин; 

− при вежбању и кретању уочи и негује 

естетске вредности; 

− избегава активности које имају 

негативан утицај на здравље и 

остварења у спорту;  

− анализира утицај спорта којим се бави 

на споствено здравље;  

− примени друге видове физичког 

вежбања за опоравак и унапређивање 

својих могућности у спорту којим се 

бави; 

− храни се у складу са потребама 

тренажног процеса; 

− поштује здравствено-хигијенска и 

еколошка правилау вежбању; 

− разумештетан утицај допинга и других 

недозвољених супстанци у спорту; 

− примени прву помоћ приликом 

најчешћих повреда у спорту. 

 

Значај акробатике у тренингу спортиста. 

Значај вежбања на справама у тренингу 

спортиста. 

Елементи спортске гимнастике као допунски 

тренинг спортиста. 

Основе обучавања кретања у спорту. 

Значај спортских игара и њихов утицај на 

развој способности. 

Спортке игре као допунски и компензаторни 

садржаји тренинга. 

Плес 

Значај и улога плесова у културном развоју 

спортиста. 

Спортски плес. 

Народна кола. 

Друштвени плесови. 

Значај плеса као допунског вежбања у 

усавршавању спортиста. 

Полигони 

Полигони као показатељи моторичке 

образованости и физичке способности. 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Физичко 

образовање 

Структура физичке културе и основе спорта. 

Физичка вежба као основно средство и метод у 

физичком васпитању и спорту. 

Појам и врсте тренинга. 

Основна правила и принципи вежбања и 

структура тренинга (загревање, разгибавање, 

дисање, дозирање вежбања, смиривање 

организма). 

Структура моторичких способности. 

Безбедност у вежбању. 

Физичко вежбање као превенција. 

Позитивни и негативни аспекти спорта. 

Здравственакулту

ра 

Здравље и спорт.  

Добробити физичког вежбања. 

Избалансирана исхрана. 

Енергетске потребе у спорту. 

Допинг и недозвољена средства у спорту. 
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Психоактивне супстанце. 

Повреде у спорту и збрињавање повређеног. 

Kључнипојмови садржаја: образовање, вежбање, здравље, превенција, спорт, култура 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА  
 

Достизање циља и исхода наставе и учења физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних и ваннаставних 

организационих облика рада које се састоје из три предметне области:  

- физичке способности; 

- моторичке вештине спорт и спортске дисциплине; 

- физичка и здравствена култура.  

Програм првог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вредности из основношколског 

образовањаиваспитања. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 

А. Часови физичког и здравственог образовања; 

Б. Слободне активности – секције; 

В. Недеља школског спорта; 

Г. Активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимовање, летовање...); 

Д. Школска такмичења; 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава. 

 

 

А.  Часови физичког и здравственог васпитања 
 

Наставне области: 

 

I. Физичке способности 

 

 На свим часовима и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

- развијање физичких способности; 

- подстицање ученика на самостално вежбање; 

- учвршћивање правилног држања тела. 

 

 Развијање физичких способности континуирано се реализује у припремном делу часа.Део главне фазе користи се за унапређивање 

физичких способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има на њихов развој. На основу процене могућности и потреба ученика 

наставник може већи део часа искористити за рад на развоју физичких способности ученика. Методе и облици рада бирају се у складу са 

потребама и могућностима ученика и материјално-техничким условима.Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег 

плана рада наставника. 

 

За праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика користи се батерија тестова из Приручника за праћење 

физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања (Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања, 2016).  

 

II. Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 
 

Усвајање моторичких вештина остварује се применом основних дидактичко-методичких приципа и метода рада неопходнихза 

достизање постављених исхода реализовањем одговарајућих програмских садржаја. 

Основни и проширени садржаји дати су у наставним темама Спортска гимнастика и Плес и ритмика, уз уважавање 

индивидуалних способности ученика, материјално-техничке опремљености школа, као и улоге и значаја народих игара и друштвених 

плесова у очувању културе, традиције и мултикултуралности.  

Усвојене моторичке вештине треба да омогуће ученицима њихову примену у свакодневним, специфичним, ванредним животним 

ситуацијама, спорту и рекреацији.  

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али лакша од предвиђених или предвежбе.  

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду. 

Усавршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника ходања, трчања, 

примена научене игре и др.). 

У раду са напреднијим ученицима реализују се проширени садржаји и други додатни садржаји које креира наставник.  

Кроз процес реализације програма неопходно је пратити способности ученика и упућивати их на самостално вежбање у слободно 

време.  

 

III. Физичко образовање и здравствена култура 
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Ова наставна област реализујe се кроз све организационе облике рада, наставне области и теме уз практичан рад. 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици развијају знања, вештине, ставове и вредности о вежбању, физичком образовању 

(основним правилима и принципима вежбања, моторичким и функционалним споспобностима, безбедности при вежбању, значају вежбања у 

превенцији постуралних поремећаја, незаразних болести, насиља и др.), спорту, рекреацији и здрављу. 

Садржаји ове наставне области реализују се непосредно пре, током и након вежбања на часу, као и другим пригодим ситуацијама. 

Развијање знања из ове области реализује се на основама интерактивне наставе. 

Ова област обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању и здрављу,различитостима, чувању личне и школске 

имовине, неговању друштвених и патриотских вредности, мултикултуралности; развијање толерантности, фер плеја; препознавање 

негативних облика понашања у вежбању, спорту и рекреацији; утицај суплемената у исхрани младих; последице конзумирања 

психоактивних супстанци, допинга. 

 

Ваннаставне активности 

 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и школског програма. 

 

Б.  Секције 
 

Реализују се према интересовању ученика. Стручно веће сачињава посебан програм при чему се узимају у обзир материјални и 

просторни услови рада, потребе и способности ученика.  

 

В.  Недеља школског спорта 
 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби 

неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру Школског 

програма може да реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата:  

- физичке активности прилагођене узрасту и могућностима ученика;  

- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља, (ликовне и друге изложбе, фолклор, плес, 

музичко-спортске радионице...); 

- радионицео здрављу, физичком вежбању, спорту и др...   

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће у сарадњи са другим Стручним већима (ликовне културе, музичке 

културе, историје, рачунарства и информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици који су ослобођени од 

практичног дела наставе, буду укључени у огранизацију ових активности. 

 

Г.  Активности у природи (излет, крос, зимовање, летовање...) 
 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи: 

- излет са пешачењем (до 12 km у оба правца); 

- крос се организује најмање једном у току школске године; 

- зимовање; 

- летовање – организује се за време летњег распуста (камповање итд.). 

 

Д.  Школска тамичења  

 

Школа организује и спроводи школска такмичења, као интегрални део процеса физичког и здравственог образовања на основу 

плана Стучног већа.Ученици могу да учествују на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која су у 

складу са планом и програмом, као и на такмичењима од интереса за локалну заједницу. Како би што већи број ученика био обухваћен 

системом такмичења, на ваншколским такмичењима један ученик може представљати школу само у једном спорту и једној спортској 

дисциплини. 

 

Ђ.  Корективно-педагошки рад и допунска настава 
 

Ове активности могу се организовати са ученицима који имају: 

- потешкоће у савладавању градива; 

- смањене физичке и функционалне способности;  

- лоше држање тела; 

- здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким способностима може да се организује 

допунска настава која подразумева савладавање оних основних програмских садржаја, које ученици нису успели да савладају на редовној 

настави, као и развијање њихових физичких способности са циљем достизања предвиђених исхода. 

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 

- уочавање постуралних поремећаја и евентуалних деформитета код ученика и саветовање ученика и родитеља о даљем 

поступању; 

- организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно; 

- организивање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом. 
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Ослобађање ученика наставе физичког и здравственог васпитања  
 

Ученик може бити ослобођен само практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или целу школску годину 

на основу препоруке изабраног лекара.  

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са ослобођеним ученицима наставник сачињава 

посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са програмима других 

предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

- прате активности на часу и усвајају правила игре и основе индивидуалне и колективне тактике; 

- направе презентацију са спортског догађаја, о историји спорта или некој другој спортској активности; 

- на други начин помажу у настави (воде записник, суде и сл.). 

 

Пример исхода за ученике ослобођене практичног дела наставе. 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

- наведе правила игара и основе тактике које се најчешће примењује у настави, правила атлетике и спортске гимнастике; 

- примени основна здравствено-хигијенска правила;  

- примени знања о повезаности здраве исхране и физичке активности; 

- наведе последице недовољне физичке активности; 

- помогне у организацији ванчасовних актиности предвиђених програмом. 

Ученицима са инвалидитетом настава се прилагођава у складу са њиховим могућностима и врстом инвалидитета. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ 

 

Исходи су важан део и незаобилазан елемент процеса планирања наставе и учења. Дефинисани као резултати учења на крају сваког 

разреда, током планирања рада потребно је одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима током школске године. 

Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током једног или више часова, већ је у ту сврху потребно 

реализовати различите активности током године.  

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

- теоријска настава (до 4 часа); 

- практична настава (70 часова). 

 

Теоријска настава 

 

Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не постоје услови за реализацију наставе у 

просторима за вежбање или алтернативним објектима, и као први час у полугодишту. На тим часовима детаљније се обрађују садржаји 

предвиђени темама Физичко образовање и Здравствена култура уз могући практичан рад у складу са условима. 

Максималан број часова без практичног рада не би требало да буде већи од четири (4) у току школске године. 

При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у обзир: садржај програма, претходна искуства ученика, садржаје других 

предмета (корелацију – међупредметне компетенције).  

 

Практична настава 

 

Број часова по темама планира се на основу, процене наставника, могућности ученика, материјално-техничких и просторних 

услова. Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или 

садржајима програма за које постоје одговарајући услови. Оквирни број часова по темама одређује Стручно веће: 

1. Тестирање и мерење; 

2. Кондициона припрема; 

3. Атлетика;  

4. Спортска гимнастика; 

5. Спорт или физичка активност по избору;  

6. Плес и ритмика; 

7. Полигони. 

Наставне теме Спортска гимнастика и Плес и ритмика остварују се реализацијом основних и проширених садржаја.  

 

Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, материјално-

техничке и просторне услове. 

Проширени садржаји су они које наставник бира и реализује у раду са ученицима (групама или појединцима), који су савладали 

основне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости исхода, могућности, потребе ученика и услове за рад.  

 

Физичке способности 

Тестирање ученика тј. праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и крају школске године, из 

простора кардиореспираторне издржљивости (процена аеробног капацитета), телесног састава (посебно телесне масноће), мишићне снаге, 

издржљивости у мишићној снази, гипкости и агилности. За ове активности планирати до 6 часова у току школске године. 
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При планирању вежбања у припремној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке способности ученика и 

применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и служе за обучавање и 

увежбавањеконкретног задатка.У раду са ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са њиховим 

могућностима и примњивати одговрајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања, задају се групама ученика или 

поједницма у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне ефикасности и оптимализације интензитета 

рада.  

Препоручени начини рада за развој физичких способности ученика:  

1. Развој снаге 

- без и са реквизитима,  

- на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости 

- без реквизита и са реквизитима, 

- уз коришћење справа. 

3. Развој издржљивости 

- трчања, 

- спортске игре, 

- прескакање вијаче, 

- плес. 

4. Развој координације 

- извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима. 

5. Развој брзине 

- једноставне и сложене кретне структуре изводити максималним интензитетом из различитих почетних положаја, изазване 

различитим чулним надражајима (старт из различитих положаја итд.); 

- штафетне игре; 

- извођење вежби максималном брзином. 

 

Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне методе, прилагођене индивидуалним способностима и карактеристикама 

ученика. 

За сваки час планира се развој моторичких способности ученика (Кондициона припрема), у складу са наставном темом која се 

реализује у главном делу часа. Одређени број часова наставник може планирати искључиво за рад на кондиционој припреми ученика на 

основу процене њихових, потреба и могућности.  

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за вежбање и 

дозирати вежбање у складу са њиховим могућностима. 

 

Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

 

1. Атлетика 

Трчања:  

Усавршавање технике трчања на кратке стазе. 

Трчање на време на кратке стазесходно условима (30 – 100 m). 

Усавршавање технике трчања на средњим и дугим стазама: 

Трчање умереним интезитетом и различитим темпом у трајању до 12 мин. 

Скокови:  

- скок удаљ: згрчном техником; техника увинућем. 

- скок увис: леђна техника. 

Бацања: бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg , ученици 5 kg ).  

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским дисциплинама у складу са могућностима школе.      

Крос се организује једном у току школске године (ученице 800m, ученици 1200m). 

2. Спортска гимнастика 

Наставник формира групе на основу умења (вештина) ученика стечених након завршеног основног образовања, на најмање две 

групе: „бољу“ и „слабију“. Уколико постоје услови формира групе ученика који задовољавају основни, средњи и напредни ниво стандарда. 

Неопходно је олакшавати, односно отежавати програм вежби на основу моторичких способности и претходно развијених знања и 

умења ученика. 

 

a) Вежбе на тлу (за ученике и ученице) 

Основни садржаји 

Савладане елементе (из табеле) повезати у састав. 

 

Проширени садржаји  

Са напреднијим ученицима увежбати: 

- премет странце са окретом за 180o и доскоком на обе ноге („рондат“); 

- колут назад до става о шакама; 
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- премет напред. 

 

б) Прескок 

За ученике: коњ у ширину висине 120 cm; за ученице 110 cm: 

- згрчка; 

- разношка. 

в) Кругови 

За ученике  – дохватни кругови: 

Основни садржаји: 

Савладане елементе (из табеле) повезати у састав: 

из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст у вис предњи. 

 

За ученице  – дохватни кругови: 

- уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у вис стојећи. 

 

г) Разбој 

 За ученике – паралелни разбој: 

Основни садржаји: 

Савладане елементе укомпоновати у састав: 

- из њиха у упору, предњихом и зањихом саскок. 

 

Проширени садржаји: 

Са напреднијим ученицима и оним ученицима који су лако савладали основне садржаје реализовати следећи састав: 

- њих у упору, зањихом склек, предњихом упор, зањих, предњихом склек, зањихом упор,саскок са окретом за 180о предношка 

(окрет према притки).  

 

За ученице  – двовисински разбој или једна притка вратила. 

Савладане елементе укомпоновати у састав: 
-
 наскок у упор на н/п (или узмак замахом једне ноге), премах одножно десном/левом ногом до упора јашућег, прехват у 

потхват упорном руком (до предножне) и спојено одножењем заножне премах и саскок са окретом за 90o(одношка), завршити 

боком према притки. 

д) Вратило 

За ученике – дохватно вратило: 

Основни садржаји: 

- замахом једне, одразом друге ноге, узмаком до упора, саскок у назад; 

- наупор завесом о потколено. 

 

Проширени садржаји: 

- ковртљај назад из упора јашућег; 

- ковртљај напред из упора јашућег подхватом; 

- ковртљај назад из упора јашућег; 

- ковртљај напред подхватом из упора јашућег. 

ђ) Греда 

За ученице – ниска греда: 

Основни садржаји: 

 

- Састав од елемената савладаних у основној школи. 

  За ученице – висока греда: 

- ходање са различитим гимнастичким елементима. 

Проширени садржаји: 

- Састав на греди реализовати са напредним ученицама: 

лицем према десном крају греде: залетом и суножним одскоком наскок у упор, премах одножно десном; окрет за 90о улево, упором 

рукама испред тела преднос разножно; ослонцем ногу иза тела; замахом у заножење до упора чучећег; усправ,  ходање у успону са  

докорацима, скок пруженим телом, вага претклоном, усклон, саскок пруженим телом (чеоно или бочно у односу на справу). 

е) Коњ са хватаљкама  
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    За ученике: 

Проширени садржаји: 

Поновити елементе из основне школе и укомпонвати их у састав: 

премах одножно десном напред, замах улево, замах удесно, замах улево и  спојено премах левом напред, премах десном назад, 

замах улево, замах удесно  и спојено премахом десне саскок са окретом за 90улево до става на тлу, леви бок према коњу. 

 

Садржаје спортске гимнастике (елементе и саставе) наставник прилагођава  могућностима и способностима ученика. Претходно је 

неопходно проверити ниво савладаности елемената који су реализовани у основној школи. 

 

3. Спорт или физичка активност поизбору  

 

У складу са својим могућностима школа нуди ученицима спортске игре и спорт за које има могућности да их рализује. 

Ученици се на основу својих способности, жеља, интересовања или препоруке наставника опредељују за један спорт у коме се 

обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво. То могу да буду предложене спортске гране и други спортови за које ученици покажу 

интерес. 

При реализацији спортске дициплине или спортске гране по избору ученика нопходно је: 

- поновити и утврдити раније обучаване елементе; 

- проширити и продубити техничко-тактичку припремљеност ученика у складу са изборним програмом за дату игру или 

спортску грану. 

 

Предложене спортске игре и активности: 

Рукомет 

- Увежбавати и усавршити основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање противника. Општи принципи постављања играча у одбрани и 

нападу. Напад са једним и два играча и напад против зонске одбране. Зонска одбрана и напад „човек на човека“. Уигравање у 

ситуационим условима. 

- Правила игре.  

- Учествовање на разредним, школским и међушколским такмичењима. 

Мали фудбал 

- Увежбавати и усавршити основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу. 

- Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање противника. Општи принципи постављања играча у нападу и 

одбрани. Разне варијанте напада и одбране.  

- Уигравање у ситуационим условима. 

- Правила малог фудбала.  

- Учествовање на разним школским и међушколским такмичењима. 

Кошарка 

- Увежбавати и усавршити основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну школу. 

- Техника кошарке. Шутирање на  кош из места и кретања, шут са једном или обема рукама, са разних одстојања од коша. 

Постављање и кретање играча у нападу и одбрани. Одбрана „зоном“ и „човек на човека“. Напад против ових врста одбрана. 

Контранапад у разним варијантама и принцип блока. 

- Уигравање у ситуационим условима. 

- Правила игре и суђење.  

- Учествовање на разредним и школским такмичењима. 

Одбојка 

- Увежбавати и усавршити основне техничке елементе који су предвиђени програмским саджајима за основну школу. 

- Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром. Смечирање и његова блокада.  

- Уигравање у ситуационим условима. 

- Правила игре и суђење.  

- Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима. 

Пливање 

Наставну тему Пливање, реализују школе које за то имају услове у школи или објектима у њеној близини. 

Програм наставе пливања садржи: 

- Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању. 

- Усвајање и усавршавање две технике пливања.  

- Вежбање ради постизања бољих резултата. Стартови у складу са техником пливања. 

- Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима. 

Стони тенис 
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- Објаснити ученицима правила стоног тениса. Основни став, кретање и техника држања рекета. Основне технике удараца 

бекхенд и форхенд. Сервис. 

Клизање и скијање  

- Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савладавање основне технике и упознавање са правилима. Стручно веће 

предлаже програм, клизања и  скијања. Клизање и скијање у оквиру редовне наставе реализује се у школама које за то имају 

одговарајуће услове. 

 

У складу са својим могућностима и условима школа, на предлог Стручног већа може понудити:  

- Оријентиринг; 

- Веслање; 

- Планинарење;  

- Борилачке вештине; 

- Бадмингтон; 

- Аеробик; 

- Фитнес; 

- друге активности у складу са просторним могућностима школе и локалне заједнице. 

 

4. Плес и ритмика 

Основни садржаји 

 Увежбати народно коло „Моравац“ и друштвени плес „Енглески валцер“. 

 

           Проширени садржаји 

 Народна кола и плесови по избору. 

 Ритмички елементи и ритмичке вежбе по избору. 

 

5. Полигони 

Наставник осмишљава полигон у складу са реализованим моторичким садржајима. 

 

Физичка и здравствена култура 

 

Ова наставна област реализујe се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и састоји се од две наставне теме 

Физичко образовање и Здравствена култура. 

 

Физичко образовање 

Објаснити ученицима правила и принципе вежбања и основне начине рада на развијању моторичких и функционалних 

способности. Указати на правила безбедности приликом вежбања као и на превентивни утицај које физичко вежбање има на здравље. 

Подстицати ученике на самостално вежбање. 

 

Здравствена култура 

Ученицима објаснити општу формулацију здравља, значај који физичко вежбање има за његово очување и могуће последице 

недовољне физичке активности и неправилног одржавање личне и колективне хигијене. Значај редовних лекарских прегледа, уравнотежене и 

правилне исхране. 

Посебну пажњу посветити анализирањупоследица које различите психоативне супстанце имају на њихов организам (штетност 

дувана, алкохола, дроге, прекомерне употребе фармаколошких суплемената, лекова и др.). 

 

Дидактичко-методички елементи 

 

Основне карактеристике реализације наставе:  

- јасноћа наставног процеса;  

- оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита;  

- избор рационалних облика и метода рада;  

- избор вежби усклађен са програмским садржајима и достизањем исхода;  

- функционална повезаност делова часа –  унутар једног и више узастопних часова одређене наставне теме.  

При избору облика рада узимају се у обзир просторни услови, број ученика на часу, опремљеност справама и реквизитима и 

планирана динамика рада.  

Избор дидактичих облика рада треба да буде у функцији ефикасне организације и интензификације часа у циљу достизања 

постављених исхода. 

 

ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврдити 

да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. 
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У процесу праћења, вредновања и оцењивања неопходно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. На основу доступних података наставник 

сачињава радни (лични) картон ученика.  

На почетку школске године сваки ученик предаје наставнику лични картон који је добио након завршеног основног образовања и 

васпитања ради даљег праћења његовог развоја.  

Предности коришћења личног картона ученика су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, 

представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа ученика. 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог образовања, наставник подједнако, континуирано 

прати и  вреднује: 

I. Активност и однос ученика према физичком и здравственом образовању који обухвата: 

- вежбање у адекватној спортској опреми;  

- редовно присуство и рад на часовима;  

- учествовање у ванчасовним и ваншколским активностима и др.  

II. Примену два комплекса вежби за равој снаге и покретљивости. 

III. Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике и основних тактичких 

елемената): 

 

Атлетика:  
Приказ технике спринтерског трчања: 

спринтерско трчање 30-100 m на време. 

Приказ технике истрајног трчања: 

истрајно трчање у трајању од 12 минута, 

трчање школског кроса. 

Приказ технике скока удаљ. 

Приказ технике скока увис. 

Техника бацања куге. 

 

Спортска гимнастика:  
Вежбе на тлу: састав на тлу од усвојених елемената. 

Прескок: згрчка и разношка. 

Вежбе у упору:  

- паралелни разбој (ученици):  састав на разбоју; 

- двовисински разбој или једна притка вратила (ученице):наскок у упор на н/п (или узмак замахом једне ноге), премах одножно 

десном/левом ногом до упора јашућег, прехват у потхват упорном руком (до предножне) и спојено одножењем заножне 

премах и саскок са окретом за 90(одношка), завршити боком према притки. 

Вежбе у вису (вратило/кругови): 

 Вратило (дохватно): суножним одразом узмак и саскок замахом у назад. 

 Кругови (дохватни) за ученике: из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст у вис 

предњи. 

 Кругови (дохватни) за ученике: уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих у згибу /уз помоћ; спуст у вис стојећи. 

 

Пењања: 

Пењање уз шипку и конопац. 

 

Рукомет:  
Примена елемената технике у игри (додавање, хатање, вођење, шутирања на гол,трокорак); кретање у одбрани и нападу; примена правила у 

игри. 

Мали фудбал: 
Примена елемената технике у игри (пријем и додавање лопте на разне начине, шутирање ногом); кретање у одбрани и нападу; примена 

правила у игри. 

Кошарка: 

Примена елемената технике у игри; (додавање, хатање, вођење, шут на кош, двокорак);  кретање у одбрани и нападу; примена правила у 

игри. 

Одбојка: 

Примена елемената технике у игри (прстима, чекићем, сервис, смеч, блок);  постављање у одбрани и нападу; примена правила у игри. 

Пливање: 

Приказ једне од техника пливања по избору ученика у дужини од 50 m. 

Плес и ритмика: 

Народно коло „Моравац“. 

Енглески валцер. 

Стони тенис: 
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Упознавање ученика са правилима стоног тениса. Основни став, кретање и техника држања рекета. Основне технике удараца бекхенд и 

форхенд. Сервис. 

Клизање и скијање: 

Приказ усвојеног нивоа технике клизања или скијања. 

Друге активности у складу са могућностима школе 

Начин праћења, вредновања и оцењивања одређује наставник на основу ативности за коју се ученик определи (оријентиринг, веслање, 

планинарење, борилачке вештине и др.) 

IV. Индивидуални напредак у развоју моторичких способности 

 

Индивидуални напредак сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено стање. Приликом оцењивања неопходно је 

узети у обзир способности ученика, степен спретности  и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом 

оцењивања узима се у обзир његов иднивидуални напредак у односу на претходна достугнућа и могућности као и ангажовање ученика у 

наставном процесу. 

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник прати и вреднује: 

- ниво остварености исхода из области Физичко образовање и здравствена култура; 

- учешће у настави и организацији ваннаставних активности. 

 Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник може извршити усменим или 

писменим путем. 

 Праћење вредновање и оцењивање ученика са инвалидитетом врши се на основу његовог индивидуалног напретка и активности на 

часовима. 

 

Педагошка документација 
 

Педагошку документацију наставника чине: 

– дневник рада за физичко и здравствено образовање; 

– планови рада физичког и здравственог образовања: план рада стручног већа, годишњи план (по темама са бројем часова), 

месечни оперативни план, план ваннаставних активности и праћење њихове реализације; 

– писане припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући временску артикулацију остваривања, циљ 

часа, исходе који се рализују, конзистентну дидактичку структуру часова, запажања након часа; 

– радни картон: наставник води за сваког ученика. Он садржи: податке о стању физичких способности ученика са тестирања, 

оспособљености у вештинама, напомене о специфичостима ученика и остале податке неопходне наставнику. 

 

Педагошку документацију наставник сачињава у писаној, а по могућности и електронској форми. 

 

 

Редни  

број 

нас.теме 

Бр. 

час. 

 

Наставни садржај 

Начин и  

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 6 Провера психомоторних особина Појединачан 

и практичан 

рад 

 

2. 11 Одбојка-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети руку  

и    поскоци 

 

3. 8 Атлетика-спринтерско трчање; 

техника 

Појединачан 

рад  и 

практичан 

рад 

Рад ногама 

4. 14 Гимнастика-вежбе на тлу Групни и  

практичан 

рад 

Покрети 

руку,трупа 

и ногу 

5. 12 Кошарка-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

6. 10 Рукомет-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

7. 8 Одбојка-тактика Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

8. 5 Провера психомоторних особина Појединачан 

и практичан 

рад 
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Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

 

 

Наставни план  

 

 

Наставни садржај Број 

часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Увод 0 1 1 

Хришћанство је црква 3 1 4 

Појам о Богу  

 

2 0 2 

Познавање Бога кроз Христа 2 1 3 

Крштење и рукоположење као 

сједињење са Христом у Литургији 

14 6 20 

Сликарство као израз човековог 

односа према Богу и свету који га 

окружује 

3 4 7 

Укупно 24 13 37 

 

 

Циљеви верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере 

и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи 

целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом упознавање ученика са вером и 

духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се остварују у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанстава. 

 

Задаци верске наставе су да код ученика: 

      -развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, 

према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

      - буди потребу и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека  и  света, о људској слободи, о животу 

у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју 

и за себе; 

    - развија и негује тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве или 

верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између 

заједнице и своје властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и , пре и после свега, са Богом; 

    - изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

    - изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа 

према Богу, људима и природи. 

 

Наставни предмет-верска настава-Православни катихизис 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 1 Увод 

 -индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 
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заједнице 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

4 Хришћанство је црква 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

3. 2 
Појам о Богу  

 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

4. 3 
Познавање Бога кроз 

Христа 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

5. 20 
Крштење и рукоположење 

као сједињење са Христом у 

Литургији 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

6. 7 
Сликарство као израз 

човековог односа према 

Богу и свету који га 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 
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окружује -дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ и задаци: 

 

Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања,развију 

способности и вештине и усвоје вредности које су предпоставке за целовит  

развој личности и за компетентан,одговоран и ангажован живот у  

савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних 

слобода,мира,толеранције,равноправности полова,разумевања и пријатељства 

међу народима,етничким,националним и верским групама. 

 

Задаци наставе предмета су: 

-да се код ученика развија самопоштовање,осећање личног и групног идентитета; 

-да се код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и 

спремност да се разлике поштују и уважавају; 

-да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко  

понашање и конструктивно решавање сукоба;аргументовано излагање сопственог 

мишљења,активно слушање,преговарање; 

-да код ученика развија способност критичног расуђивања и одговорног 

одлучивања у делања; 

-да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и  

мирољубиво решавање сукоба; 

-ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених,етичкох и правних 

норми у правила и њухову важност за заједнички живот; 

-да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

-да се избором садржајаи укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују 

и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 исказује поштовање, брани  и афирмише људска права, демократију и владавину закона; 

 критички разматра питања безбедности младих и процеса глобализације и доводи их у везу са поштовањем људских права; 

 својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

 препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

 критички разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобализације са аспекта поштовања људских права; 

 проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о безбедности младих и процесу 

глобализације; 

 у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима. 

 

 

ИСХОДИ  

На крају прог разреда ученик ће бити у стању 

да: 

 

ТЕМЕ 

 

САДРЖАЈИ  

 учествује у доношењу правила понашања у 

групи и поштује их; 

 препозна појаве које угрожавају  
безбедност младих;  

БЕЗБЕДНОСТ 

МЛАДИХ 

Увод у програм. 

Безбедоносне претње, ризици, изазови за младе. 

Последице угрожене безбедности младих. 

Да ли је наше друштво безбедно? 

Како млади могу да се заштите од небезбедних ситуација? 
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 повезује угрожавање права младих са 
угрожавањем њихове безбедности; 

 процени када му треба помоћ јер му је 

угрожена безбедност и зна коме да се 
обрати;  

 понаша се на начин којим се не угрожавају 

ни сопствена ни туђа безбедност; 

 предлаже активности које доприносе 
повећању безбедности младих; 

 критички разматра утицај медија на 

безбедност младих; 

 објасни на примеру процесе глобализације; 

 критички разматра предности и недостатке 

глобализације; 

 повезује процесе глобализације са 

степеном остварености људских права; 

 објасни на примеру улогу међународних 

организација у процесу глобализације; 

 критички разматра утицај медијау процесу 
глобализације; 

 наведе основне захтеве 

антиглобалистичких покрета. 

 

Породица као безбедно или небезбедно место за младе. 

Школа као безбедно или небезбедно место за младе. 

Друштвене мреже као безбедан или небезбедан простор за 

младе. 

Која се права младих угрожавају у ситуацијама које нису 

безбедне?  

Безбедност младих некада и сад. Има ли разлике? 

Какав је утицај медија на безбедност младих? 

Ко је одговоран за безбедност младих?  

 

ГЛОБАЛИ- 

ЗАЦИЈА 

 

Шта је глобализација? Које су њене вредности? У којим све 

областима живота се одвијају процеси глобализације.  

Предности  и недостаци глобализације. 

Како мале државе као што је наша, могу сачувати идентитет у 

глобалном друштву? 

Економска фокусираност глобализације насупрот социјалним и 

политичким правима. 

Међузависност глобализације и остварености људских права. 

Глобализација и проблем концентрације новца и моћи код 

малог броја људи. 

Улога медија у процесу глобализације. Да ли је могућа 

глобализација без медија? 

Глобализација и потрошачко друштво. Најпознатији светски 

брендови и њихове поруке младима. 

Каква је улога међународних организација у процесу 

глобализације (УН, ЕУ, Савет Европе, УНИЦЕФ, УНЕСКО, 

СТО, ММФ, Светска банка)? 

Култура, спорт, уметност и процес глобализације. 

Који су аргументи антиглобалистичког покрета и за шта се он 

залаже? 

Кључне речи: људска права, безбедност, глобализација, активизам. 

 

 

Редни броj  

наставне теме 

Наставни   

садpжаj 

Број 

часовa 

Начин и 

поступак остваривања 

Активности 

ученика 

1. ЈА,МИ И ДРУГИ 6 Групни облик рада, 

рад у пару,активна 

настава 

Слушају, 

разговарају, 

анализирају,дола

зе до  

одређених 

сазнања и 

закључака 

2. КОМУНИКАЦИЈА У 

ГРУПИ 

8 Групни облик рада,рад у 

пару,активна настава 

Слушају, 

разговарају,анал

изирају, 

долазе до  

одређених 

сазнања и  

закључака 

3. ОДНОСИ У ГРУПИ/ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

5 Групни облик рада,рад у пару,а

ктивна настава 

Слушају, 

разговарају, 

анализирају,дола

зе до  

одређених  

сазнања и 

закључака 

4. РЕШАВАЊЕ СУКОБА 9 Групни облик рада,рад 

у пару,активна настава 

Слушају, 

разговарају, 

анализирају, 

долазе до  
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одређених  

сазнања и 

закључака 

5. НАСИЉЕ И МИР 7 Групни облик рада,рад 

у пару,активна настава 

Слушају, 

pазговарају, 

анализирају,дола

зе до 

одређених  

сазнања и  

закључака 

 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 

 процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих 

ситуација; 

 препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима; 

 одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука; 

 комуницира на  конструктиван начин; 

 исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе; 

 разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове. 

 

ИСХОДИ  

На крају првог разреда ученик ће бити у стању 

да: 
ТЕМА САДРЖАЈИ  

 разликује успешан од  неуспешног јавног 

наступа; 

 препознаје говор тела у јавним наступима; 

 разматра јавни наступ са становишта 
утицаја који говорник жели да постигне; 

 препознаје елементе манипулације у јавном 

наступу и критички се према њима 
поставља; 

 демонстрира правила успешног јавног 

наступа; 

 

ЈАВНИ НАСТУП 

 

Увод у програм. 

Шта јавни наступ чини успешним? Савети за успешан јавни 

наступ. 

Вербална и невербална комуникација у јавним наступима.  

Асертивна комуникација.  

Израз и стил говорника. 

Савремене технике у јавним наступима. Ефекат светлости и звука 

на убедљивост наступа.  

Познати говорници данашњице.  

Јавни наступи у медијима. 

Моћ утицаја на слушаоце јавног наступа. 

Манипулација. Мотивациони говорници.  

Конфронтирање, сукоб мишљења, заговарање и преговарање у 

јавним наступима. 

Јавни наступи некад и сад. Познати говорници у прошлости. 

Дикција, естетика и култура у јавним наступима.  

Трема у јавним наступима и начин њеног превазилажења. 

 

 критички се односи према медијским 

садржајима, разликује чињенице од 

интерпретације; 

 бира  медијске садржаје  руководећи се 

КРЕАТОРИ И 

ПРИМАОЦИ 

МЕДИЈСКИХ 

ПОРУКА 

 

Медији као средство информисања, образовања, забаве, ширења 

културе, манипулације. 

Представљање деце и младих у медијима, њихова употреба и 

злоупотреба.  

Медијске поруке. Стереотипи. Дискриминација. Лажне вести. 

Манипулација. 

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 

 

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске 

културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи 

професионални развој.  
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њиховим квалитетом и сопственим 
потребама; 

 изражава негативан став према препознатим  

примерима медијске некултуре и 
злопупотребе  медија;  

 одговорно креира и шаље поруке 
посредством медија; 

 препозна примере угрожавања  права  на  

слободу говора и примере угрожавања 
приватности људи; 

 разликује  моћи и ограничења различитих 

медија; 

 предвиђа даљи развој медија, његове 

предности и опасности; 

Сензационализам у медијима. Угрожавање приватности људи ради 

добијања ексклузивних вести.  Култура и некултура у медијима.  

Говор мржње у медијима. 

Слобода говора – употреба и злоупотреба, законска регулатива. 

Креирање медијског садржаја. Одговорност и моралност.  

Моћ утицаја  и ограничења различитих медија.  

Медији – фактор формирања или праћења укуса јавности?  

Будућност медија. 

 упореди различите вредносне категорије, 

одабере прихватљиву и образложи избор; 

 издвоји комерцијалне садржаје који 

обликују ставове/вредности, препозна 

скривена значења и критички их испита 
упоређујући их са другим изворима; 

 вреднује културне догађаје, самостално из 
одабира и посећује. 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕДНОСТИ 

Шта означава култура: начин облачења људи, обичаје, породични 

живот, обрасце провођења слободног времена, начине рада и 

стварања, религијске обреде? Примери друштва/културе: 

британско, немачко, јапанско, латиноамеричко... 

Вредности и вредносни судови(добро – лоше; добро – зло; лепо – 

ружно; свето – световно; корисно – штетно; пријатно – непријатно; 

тачно – нетачно; успешно – неуспешно; истинито – лажно; 

пристојно – непристојно; уметничко – неуметничко. 

Комерцијални садржаји у различитим медијима (рекламе, 

скривене поруке, поруке које су намењене емоцијама, пласирање 

робе, садржаја, стилова живота, идеја), скривене поруке у 

свакодневном животу; вредновање порука уз помоћ различитих 

извора. 

Вредности у култури. Кич и шунд, са становишта ученика.  

Кључни појмови: јавни наступ, медији и медијске поруке, манипулација, вредности. 

 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва; 

 уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група и друштва; 

 препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва; 

 илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа; 

 исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање; 

 препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама. 

 

 

ИСХОДИ ТЕМЕ САДРЖАЈИ  

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО 

 

Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група 

у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за 

конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву. 
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На крају првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 

 препозна мултиперспективност приступа 

програму и наведе науке које се баве 
питањима појединца, групе, друштва; 

 учествује у доношењу правила понашања у 

групи; 

 опише својим речима сврху социјалних 
експеримената; 

 критички разматра појаву узора, идола и 

вођа и њихов утицај на појединце, групе, 
друштво;  

 опише на примеру утицај медија на 

формирање узора, идола и вођа; 

 идентификује особе, на локалном или 

глобалном нивоу, које су биле или су сада 
вође и идоли; 

 процени могући развој догађаја у свету 

имајући у виду актуелне светске вође; 

 делује проактивно штитећи права и 

интересе неког појединца, групе или 
друштва. 

 објасни на примеру  разлику између 
усамљености и самоће; 

 критички разматра проблеме са којима се 

суочавају одбачени појединци;  

 повезује процесе технологизације света и 
повећане усамљености и отуђености људи; 

 препознаје стереотипе и предрасуде у 

примерима одбачености; 

 процењује могуће последице усамљености, 

одбачености и отуђености у животу људи у 

будућности. 

 

 

 

ОД УЗОРА И ИДОЛА 

ДО ВОЂА И 

СЛЕДБЕНИКА 

Увод у програм 

Узори, идоли и  идолатрија – слично, а различито. 

Може ли се одрасти без узора и идола? Чему они служе? 

Узори и идоли данашњих младих људи и њихових родитеља – 

има ли разлике? 

Како се постаје идол?  

Најпознатија масовна еуфорија 60-тих година 20. века – 

битлсоманија. Како је до ње дошло? 

Шта вођу чини вођом?  

Вође, узори и идоли у различитим областима (политика, 

војска, спорт, уметност, наука, техника...) и њихов утицај. 

Да ли има вође без следбеника? Како вође утичу на 

следбенике? 

Шта је конформизам, које су његове последице и како му се 

одупрети. 

Какав је утицај медија на стварање узора, идола, вођа?  

Вође у прошлости које су промениле свет (на боље или 

нагоре). 

За кога се данас у свету може рећи да је вођа? Зашто? 

 

УСАМЉЕНОСТ, 

ОДБАЧЕНОСТ, 

ОТУЂЕНОСТ 

Сам у маси. Велики градови и усамљеност. Напуштена села и 

самоћа старих. 

Нове технологије –узрок или решење усамљености младих. 

Велики брат и други ријалити програми отуђености – зашто 

имају велику гледаност? 

Осамљеност као избор. Испосници и самоћа. 

Познати одбачени појединци у прошлости – зашто их је 

друштво одбацило? 

Инквцизиција – однос према појединцима оптуженим за јерес. 

Галилео Галилеј – одустајање од уверења ради заштите од 

одбачености.  

Расистичка дискриминација – одбаченост због боје коже. 

Одбаченост старих, болесних, сиромашних и другачијих у 

савременом свету. 

Ејџизам – прихваћена дискриминација.  

Солидарност међу људима и прихватање различитости као 

равнотежа одбачености и отуђености. 

 

Кључне речи: међузависност,узори, идоли, вође, усамљеност, одбаченост, отуђеност. 

 

 

 

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 

Циљ изборног програма образовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања међузависности људских активности и 

непосредног окружења развије критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост  сагледава и кроз 

перспективу будућности. 

  

 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења; 

 преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта одрживогразвоја;  

 препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу; 

 предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном окружењу, на локалноми глобалном  нивоу;  

 учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у непосредном окружењу;  

 умањује сопствени негативан утицај на окружење. 
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Разред Први 
Годишњи фонд часова 37 часова  

ИСХОДИ 

На крају првог разреда ученик ће бити у стању да: 
 

ТЕМЕ 

 

САДРЖАЈИ  

 учествује у доношењу правила понашања и рада у 

групама; 

 објасни значај концепта одрживог развоја у 

савременом друштву;  

 рационално користи  и заштити воду од загађивања; 

 доведе у везу опстанак живог света и квалитет воде; 

 процењује последице људских активности које 

доводе до загађивања воде; 

 процењује добре и лоше стране употребе хемикалија 

у домаћинству и залаже се за њихову  смањену 

употребу; 

 

 

 

ВОДА 

Увод у програм. 

Какав је квалитет  вода у месту/насељу/граду/окружењу?  

Какав је утицај људских активности на настанак 

поплава? 

Какву воду пијемо? 

Одакле потиче и куда одлази вода коју користимо?  

Нерационално коришћење воде. 

Који су извори загађивања водеи какав је њихов утицај 

на квалитет воде у рекама и купалиштима у окружењу?  

Како депоније, пољопривреда и индустрија утичу на 

загађивање вода у локалној средини и какве су 

последице загађења по живи свет?  

Какве су последице средства за чишћење и прање која 

користимо у домаћинству по животну средину и 

здравље? 

 предвиђа последице употребе различитих  врста 

енергената који се користе за грејање/хлађење на 

квалитет ваздуха; 

 критички анализира елементе месечне потрошње 

енергената који се  користи у његовом домаћинству;  

 проналази и процењује релевантне податке, који се 

односе на квалитет ваздуха у окружењу; 

 дискутује о утицају различитих чинилаца на 

загађеност  ваздуха и здравље људи;   

 аргументовано се залаже за побољшање квалитета 

ваздуха у својој непосредној околини предузимањем 

активности у кући, школи и окружењу; 

ВАЗДУХ 

Какав ваздух удишемо? 

Употреба обновљивих и необновљивих извора енергије и 

загађивање ваздуха. 

Како начини на које се грејемо и хладимо утичу  на 

квалитет ваздуха  у окружењу? 

Које су могућности побољшања квалитета ваздуха у 

затвореним просторима? 

На које начине се може поуздано информисати о 

квалитету ваздуха у локалној средини и у Србији? Коме 

веровати? 

Шта су индикатори нарушеног квалитета ваздуха? 

 

 објасни како се задовољавају основне потребе људи 

у његовом окружењу;   

 повеже основне принципе одрживог планирања и 

изградње са могућностима унапређивања 

одрживости  места  у коме живи;  

 критички разматра одлуке локалне заједнице о 

коришћењу, заштити и очувању заједничког 

простора;  

 пореди сопствене потребе са потребама других 

становника места у коме живи;  

 унапређујеочување непосредног окружења 

сопственим активностима; 

 својим активностима афирмише одрживо уређење 

простора у свом непосредномокружењу. 

 

ОДРЖИВИ 

ГРАДОВИ И 

НАСЕЉА 

Шта су одрживи градови? 

Одрживи градови и насеља у свету. 

По чему се разликује квалитет живота у нашем месту 

некад и сад: природни ресурси, економија, култура, 

понашање људи? 

Шта зграде и куће чини одрживим ? 

Како настају урбана острва топлоте? 

Шта све подразумева добробит животиња у насељеним 

местима? 

Како наша школа може постати одржива? 

 

 

Кључни појмови:непосредноокружење, вода, ваздух, загађење, одрживост, одговорност, будућност. 

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

 

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. развоју 

научног погледа на свет, система вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој. 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука; 

 процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 

 демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа; 
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 истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;  

 прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 

 осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и животној 

средини; 

 искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије. 

 

Разред 

Годишњи фонд  
Први 

37 часова 

ИСХОДИ  

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ 

 

САДРЖАЈИ  

 образложи мотив избора програма, учествује у 

доношењу правила понашања у групи и поштује 

договорена правила; 

 разликује фундаменталне и примењене науке; 

 тумачи резултате научних истраживања са различитих 

аспеката; 

 процењује значај зелених принципа у оквиру нових 

научних и технолошких достигнућаи утицај  науке на 

свакодневни живот; 

 изрази јасне ставове о важности науке и технологије, 

значају иновација, континуираном, доживотном учењу и  

важности сопственог утицаја на будућност развоја 

друштва; 

 посматра/мери и идентификује својства/особине објекта 

истраживања; 

– прикупи, одабере и обради информацијерелевантне за 

истраживање, користећи ИКТ; 

 прикаже резултате истраживања; 

УВОД У 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

Израда модела „зелена кућа“. 

Соларни панел. 

Израда прототипова полупропустљивих 

мембрана. 

Човек и клима. 

Фундаменталне и примењене науке, 

мултидисциплинарни приступ науци. 

Образовање као примењена наука. 

Наука и технологија у свакодневном животу. 

„Зелени принципи” у савременој науци. 

Открића која су променила свет. 

Занимљивиексперименти. 

 

 образложи избор теме/идеје пројекта; 

 дизајнира и реализује пројекат одговорно се односећи 

према себи, сарадницима и животној средини; 

 представи резултате/производ; 

 критички процени сопствени рад и рад сарадника у 

групи. 

МОЈ ПРОЈЕКАТ 

 

Самостална/групна израда пројекта на 

одабрану тему 

Кључне речи: научни метод, примењене науке, научник/истраживач/проналазач, технологија, иновације, животна средина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД 

 

 

 

 

-ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

 

-ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД 

 

 

ФОНД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД-ДРУШТЕВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

  

 

 

 

 

А.ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

 

Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

недељно годишње 

т в т в 

1. Српски језик и књижевност 4  148  

 2. Први страни језик 2 0,5 74 18,5 

       3. Други старни језик 1 0,5 37 18,5 

 4 Латински језик 2  74  

 5. Психологија 2  74  

 6 Историја 2    74  

 7. Географија  2  74  

 8 Биологија 2  74  

 9. Математика 3  111  

10. Физика 1 0,5 37 18,5 

11. Хемија 1 0,5 37 18,5 

12. Рачунарство и информатика  2  74 

13 Музичка култура 1  37  

14 Ликовна култура 1  37  

15. Физичко васпитање 2  74  

Укупно : А 26 4 962 148 

Укупно : А 26 4 1110 

Редни 

број 
В. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава /Грађанско васпитање 1 37 

2. Изборни програми 1 37 

Редни 

број 
Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Редовна настава 30 1110 

2. Допунска настава 1 до 30 

3. Додатни рад 1 до 30 

Редни број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Час одељењског старешине/заједнице 1 37 

2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 30-60 
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Циљ учења Српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање језичке и књижевне 
културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности хумани- стичког образовања и 
васпитања ученика; развијање личног, наци- оналног и културног идентитета, љубави према матерњем језику, традицији и култури српског 
народа и других народа и етничких заједница. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик има знања из области српског језика и српске и свет- ске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: го- вори и пише 
поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логи- чан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички промишља оно што 
прочита, има развијен речник. Чита, доживља- ва и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе, друге и свет око себе; 
прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да развија говорну и читалачку 
културу, како ради сопственог усавр- шавања тако и ради очувања и богаћења националне културе. 

Основни ниво 

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања туђег излагања. Саставља једноставнији говорени или 
писани текст који је логичан, добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност ћирилици), влада основним 
писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном животу. У различите сврхе чита књижевне и неуметничке текстове 
средње тежине, разуме књижевни и неумет- нички текст средње сложености и критички промишља једностав- нији књижевни и 
неуметнички текст. 

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта и има потребу да учи, чува и негује књи- жевни језик. 
Има основна знања о гласовима, речима и реченица- ма српског језика и зна да примени одређена граматичка правила у говору и писању. 
Има развијен речник, у складу са средњим ниво- ом образовања, а речи употребљава у складу са приликом. 

Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и лока- лизује их у контекст стваралачког опуса и у књижевноисторијски контекст. 
Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности и 
повезује их са делима и писцима из обавезне лек- тире школског програма. Уочава и примерима аргументује основ- не поетичке, језичке, 
естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. Формира читалачке навике и знања схватајући значај 
читања за сопствени духовни развој. 

Средњи ниво 

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; саставља сложенији говорени или писа- ни текст, 
прецизно износећи идеје; у различите сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен читалачки укус својствен 
образованом човеку; разуме и критички промишља сло- женији књижевни и неуметнички текст. 

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне особине дијалеката српског језика и смешта развој 
књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и кул- турни контекст. Има шира знања о гласовима, речима и реченица- ма српског 
језика и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат речник и види језик као низ могућности које му служе да се прецизно 
изрази.Тумачи кључне чиниоце структуре књи- жевног текста као и његове тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и 
жанровске особине. Познаје књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. 
Самостално уочава и анализира пробле- ме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на осно- ву примарног текста. Користи 
препоручену и ширу, секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. 

Напредни ниво 

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом; има развијене говорничке вештине; пише 
стручни текст на теме из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и неумет- нички текст, 
укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу. 

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има основна знања о речницима и структури реч- ничког 
чланка. 

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма, као и додатна (изборна). Кори- сти више 
метода, гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу аргументовано из- носи стално 
имајући на уму примарни текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи њихове поетичке, естетске, структурне и лингвистичке 
одлике, укључујући и сложеније стилске поступ- ке. Шири читалачка знања и примењује стратегије читања које су усаглашене са типом 
књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво). 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик 

Основни ниво 

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функ- ције има; поштује свој језик и поштује друге језике. Зна основне податке о 
дијалектима српског језика и о дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као равноправне 
изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. Има основна знања о 
гласовима српског језика; познаје врсте и подврсте речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим грађењем; 
правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице грађене по основним моделима. Има основна знања о значењу речи; познаје 
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најважније речнике српског језика и уме да се њима користи. Уме да износи властите ставове говорећи јасно и течно, поштујући 
књижевнојезичку норму и правила учти- вости; има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним писањем једноставнијих форми и 
основних жанрова (писмо, био- графија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), користећи компетентно оба писма, дајући предност 
ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља ма- турски рад поштујући правила израде стручног 
рада. 

Средњи ниво 

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. Зна основне особине 
дијалеката српског језика и основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског језика; зна правила о 
наглашавању речи и разликује књижевни од некњи- жевног акцента; има шира знања о врстама и подврстама речи, њиховим облицима и 
начинима њиховог грађења; познаје врсте реченица и анализира реченице грађене по различитим моделима. Има богат речник и уме да 
употреби одговарајућу реч у складу са приликом; усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује сопствени говор. 
Саставља сложеније писане тексто- ве о различитим темама поштујући језичку норму. Користи струч- ну литературу и пише складно 
извештај и реферат. 

Напредни ниво 

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу паде- жа и 
глаголских облика, структури реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као вешт говорник; пажљиво 
слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника и томе прилагођава свој говор. Складно пише есеј, стручни текст и 
новински чланак доследно примењујући књижев- нојезичку норму. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност 

Основни ниво 

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског про- грама, зна значајне представнике и дела из светске и српске књи- жевности. 
Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, естетске и 
структурне особине књижевног и неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности; уме да их именује и илуструје. 
Разуме књижевни и неуметнички текст: пре- познаје њихову сврху, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; наводи 
примере из текста и цитира део/ делове да би анализирао текст или поткрепио сопствену аргумен- тацију; резимира и парафразира делове 
текста и текст у целини. Издвојене проблеме анализира у основним слојевима значења. Основне књижевне термине доводи у функционалну 
везу са при- мерима из књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и унапређивање своје личности, богаћење лексичког 
фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књи- жевности за формирање језичког, литерарног, културног и наци- оналног 
идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне културе. 

Средњи ниво 

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о књижевноисторијском и поетичком контексту који та 
дела одређује. Самостално уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргумен- тује своје ставове на 
основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У тумачењу књижевног дела примењује адекватне 
методе и гледишта усклађена са методо- логијом науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, естетске и лингвистичке чињенице и 
уважава их приликом обраде поједи- начних дела, стилских епоха и праваца у развоју српске и светске књижевности. На истраживачки и 
стваралачки начин стиче знања и читалачке вештине, који су у функцији проучавања различитих књижевних дела и жанрова и развијања 
литерарног, језичког, кул- турног и националног идентитета. Има изграђене читалачке нави- ке и читалачки укус својствен културном и 
образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке присту- пе за које оцени да нису сврсисходни. Процењује 
колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово разумевање. 

Напредни ниво 

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижев- ног текста. Поуздано позиционира књижевни текст у књижевноте- оријски и 
књижевноисторијски контекст. Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима сагласну терминологију. 
Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје разумевање и критички суд о књижев- ном делу. 
Самостално уочава и тумачи проблеме у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног тек- ста и литерарно-
филолошког контекста. Критички повезује при- марни текст са самостално изабраном секундарном литературом. Самостално одабира 
дела за читање према одређеном критерију- му, даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје и примењује начине/стратегије читања 
усаглашене са типом текста (књижев- ним и неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу читања у сопственом развоју, али 
и у развоју друштва. Има разви- јену, критичку свест о својим читалачким способностима. 

 

 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

Разред Други 

Недељни фонд часова 4 часа 

Годишњи фонд часова 148 часова 
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СТАНДАРДИ1 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја 

програма 

2CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од 

дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског 

језика; има правилан став према свом дијалекту и другим 

дијалектима српског језика и према оба изговора српског 

књижевног језика (поштује свој и друге дијалекте 

српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; 

подједнако цени оба изговора српског књижевног језика 

– екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и 

негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

норматив- не приручнике и уме да се њима користи; зна 

основне податке о месту српског језика међу другим 

индоевропским и словенским језицима; има основна 

знања о развоју књижевног језика, писма и правописа 

код Срба. 2CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште 

(која су битна својства језика); препознаје јединице и 

појаве које припадају различитим језичким нивоима / 

подсистемима; има основна знања о писму уопште; има 

основна знања о правопису уопште (етимолошки – 

фонолошки правопис; граматичка – логичка 

интерпункција; графема – слово); има основна знања о 

језицима у свету (језичка сродност, језички типови, 

језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења 

дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам 

деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика 

насталих на основу медијума и оних који су условљени 

социјално и функционално. 
2CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује 
норму у вези с 
облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући 

и гласовне про- мене у вези с облицима речи); издваја 

делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и 

наставак за облик) у једноставнијим случајевима; издваја 

делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена 

основа, суфикс) у једноставнијим случајевима; 

препознаје основне начине грађења речи; примењује 

норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне 

промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће 

моделе при грађењу нових речи 
2CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама 
речи; уме да одреди облик променљиве речи и да 
употреби реч у задатом облику; познаје појам морфеме; 

дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случаје- 
вима и именује те морфеме; познаје основне начине 
грађења речи; при- мењује норму у вези с облицима речи 
у мање фреквентним случајевима. 2CJK.3.1.3. Има 
детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби 

речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме). 

2СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне 

поетичке, језичке, естетске и структурне особине 

књижевних дела из обавезне школске лектире. 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и 
поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у 
развоју српске и светске књижев- ности и повезује их са 
делима и писцима из обавезне лектире школског 
програма. 

2СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске 

књижевности формира чита- лачке навике и знања; 

схвата улогу читања у тумачењу књижевног дела и у 

изграђивању језичког, литерарног, културног и 

националног идентитета. 2СЈК.2.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску терминологију и књижевно- 

теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом. 

– објасни развојне 

карактеристике српског 

књижевног језика од реформе 

Вука Кара- џића до данас; 
– објасни разлику између 

етимолошког и фонолошког 

правописа; 

– напише текст, примењујући 

форме и обележја 

публицистичког и администра- 

тивног стила; 
– објасни појам морфеме и 

разликује грама- тичку од 
творбене анализе речи 

(творбену основу и наставак и 
граматичку основу и наставак); 

– примени системска знања о 

врстама и подврстама речи и 

њиховим граматичким 

категоријама; 

– наведе и објасни друштвено-
историјске околности које су 
утицале на појаву баро- ка у 
српској култури; 

– упореди стилска средства 

барока са уметничким 

средствима претходних епоха 

(праваца); 
– одреди друштвени и 

културолошки значај 

просветитељских идеја, посебно 
у српској култури; 

– објасни утицај романтизма на 

формирање националног 

идентитета; 

– састави табелу са 

најзначајнијим пред- 

ставницима романтизма, 

њиховим делима и одликама; 

– упореди стилске 
карактеристике европ- ског и 
српског романтизма; 

– утврди разлике у приступу 

стварности романтизма и 

реализма: 

– упореди и примерима илуструје 

књижевне одлике дела која 

припадају реализму; 

– протумачи и вреднује 

посебности књижев- них јунака и 

јунакиња реализма (проблем 

рода, идентитета, класне 

раслојености); 

– анализира и упореди издвојене 
проблеме у књижевним делима 
која припадају разли- читим 
епохама; 

– примени правописна решења 

у вези са писањем 

скраћеница; 

– примени основна типографско-

правопи- сна решења у вези са 

куцаним текстом (размак и 

ЈЕЗИК 

 

Историја српског књижевног језика 

Функционални стилови српског 

књижевног језика Морфологија у ужем 

смислу 
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2СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности 
као дискурса у од- носу на остале друштвене дискурсе 
(нпр. присуство/одсуство приповеда- ча, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.). 

2СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у 

књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на 

основу примарног текста. 

2СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, 

секундарну литерату- ру (књижевноисторијску, критичку, 

аутопоетичку, теоријску) у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 

предвиђених програмом. 2СЈК.2.2.9. На основу дела 

српске и светске књижевности развија чита- лачке 

вештине, способности и знања од значаја за тумачење и 

вредно- вање различитих књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела и за развијање језичког, 

литерарног, културног и националног идентитета; има 

изграђен читалачки укус својствен културном и 

образованом човеку. 
2СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи 
књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из 
обавезног школског програма, као и додатне 

(изборне) и факултативне књижевноуметничке и 

књижевнонаучне тексто- ве; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу 

аутора и књижевноисторијском контексту. 
2СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом 

и теоријска зна- ња адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевно- научних дела која 
су предвиђена школским програмом и других дела ове 
врсте различитих жанрова, изван школског програма. 
2СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и 
структурне особине књижевноуметничких и 
књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и 

изван школског програма; процењује и пореди стилске 
поступке у наведеним врстама текстова. 

штампарски типови слога); 
– јасно и сажето представи 

историју књиге и библиотеке; 

– учествује у јавним 

разговорима са више учесника 

(на теме из области језика и 

књижевности); 
– обликује свој говор према 

ситуацији и примени 
књижевнојезичку норму; 

– састави сложенији текст, 

користећи се описом и 

приповедањем. 
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2СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као 

дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, 

приповедни фокус, статус исто- ријског и фиктивног 

итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та 

сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела. 
2СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички 

користи препоручену и самостално изабрану секундарну 
литературу (књижевноисторијску, критичку, 
аутопоетичку, теоријску). 

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност 

ћирилици; примењује основна правописна правила у 

фреквентним примерима и уме да се слу- жи школским 

издањем Правописа; у писању издваја делове текста, 

даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила 

израде стручног рада (употребљава фусноте 
и саставља садржај и библиографију); саставља писмо 

– приватно и службено, биографију (CV), молбу, 
жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 

2CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, 

књижевности или слободна тема), јасно структурира 

казивање и повезује његове делове 

на одговарајући начин; разликује битно од небитног и 

држи се основне теме; саставља једноставнији говорени 

и писани текст користећи се описом, приповедањем и 

излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја 

осећања и доживљај књижевног или другог уметничког 

дела; сажето препричава једноставнији 

књижевноуметнички текст и издваја његове важне или 

занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и 

неуметнички текст. 
2CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме 

из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама 
да изнесе и образложи идеју или став за који се залаже, 
говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да 
чује туђе мишљење и да га узме у обзир приликом своје 
аргумента- ције; пише једноставнији аргументативни 
текст на теме из књижевности, језика и културе. 

2CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и 

пред већим аудито- ријумом о темама из области језика, 

књижевности и културе, користећи се књижевним 

језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у 

јав- ним разговорима са више учесника; процењује 

слушаоца односно ауди- торијум и обликује свој говор 

према његовим потребама и могућностима; има потребу 

и навику да развија сопствену говорну културу; с 

пажњом 

и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с 
темом из језика, књижевности и културе; слуша 
критички, процењујући говорникову аргументацију и 
објективност. 

2CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, 

књижевности или слободна тема), јасно структурира 

казивање и повезује његове делове 

на одговарајући начин; разликује битно од небитног и 

држи се основне теме; саставља једноставнији говорени 

и писани текст користећи се описом, приповедањем и 

излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја 

осећања и доживљај књижевног или другог уметничког 

дела; сажето препричава једноставнији 

књижевноуметнички текст и издваја његове важне или 

занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и 

неуметнички текст. 
2CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани 
текст (из језика, књижевности или слободна тема) 

 КЊИЖЕВНОСТ 

 

Барок у европској књижевности и 

барокне тенден- ције у српској 

књижевности 

Просветитељство и класицизам у 

српској књижев- ности; 

Романтизам у европској и српској 

књижевности; Реализам у европској и 

српксој књижевности; Дијалог 

књижевних епоха 

 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 
Правопис 
Усмено и писано изражавање 
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користећи се описом, приповедањем и излагањем 
(експозицијом); у говореној или писаној расправи 
прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 
труди се да говори и пише занимљиво, правећи 
прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и 

одговарајуће примере; уочава поенту и излаже је на 
прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и 
утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; 
сажето препричава сложенији књижевни текст и 
резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на 
теме непосредно везане за градиво; пише извештај и 

реферат; примењује правописну норму у случајевима 
предвиђеним програмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 

Наставни план  

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

  

 

 
Циљ учења Страног језика је да ученик усваја- њем функционалних знања о језичком систему и култури и унапређивањем стратегија 
учења страног језика развије комуникативну ком- петенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално 
разумевање и професионални развој. 
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На почетку процеса учења, односно на почетку школске го- дине, неопходно је спровести дијагностичко вредновање језичких компетенција 
ученика. Ово је изузетно важан задатак наставника, будући да постоје велике разлике у владању српским језиком уче- ника једног одељења. 
Дијагностичко оцењивање се може реали- зовати помоћу иницијалног тестирања које служи да се установе вештине, способности, 
интересовања, искуства, нивои постигнућа или потешкоће појединачног ученика или читавог одељења. Ини- цијално тестирање осмишљава 
наставник на основу исхода и са- држаја програма из претходних разреда. На основу тога могуће је ефикасно планирати и организовати 
процес учења и индивидуали- зовати приступ учењу. 

Поред стандардног, сумативног вредновања које још увек до- минира у нашем систему образовања (процењује знање ученика Општа 
предметна компетенција 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогу- ћавају да на страном језику разуме текстове које  слуша или чита  у 
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним си- 
туацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. Владање 
страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, обра- зовању и раду. 
Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и са- радњу, уважавање 
различитости култура и културу дијалога.  

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да ра- зуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са личним 

интересовањем и познатим областима и активно- стима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 

информацију у текстовима са темом од непо- средног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непо- средног окружења и ради 

сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да  разуме  суштину  текста  или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази се 

у не/предвидивим ситуацијама када му је неоп- ходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом изла- гању оствари свој интерес. 

Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија  излагања или дискуси- је о конкретним 

или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/ или образлаже различите 

предлоге. Чита и пише текстове о широ- ком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

Специфична предметна компетенција: РЕЦЕПЦИЈА (слушање и читање) 

 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао сва- кодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основно 

лингвистичко знање, чита краће текстове написане стан- дардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/ или блиских 

области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у сва- кодневним ситуацијама и једноставна излагања  и  презентације из блиских 

области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 

сложене језичке структуре, ученик разуме оп- шти смисао и допунске информације, користећи различите техни- ке/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон 

разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана 

или оригинална прозна књижевна дела, актуелни но- вински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који 

чита. 

 

Специфична предметна компетенција: ПРОДУКЦИЈА (говор и писање) 

 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичаје- ним 

општим и блиским темама. 
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Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према моделу пише једноставне 

текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интере- совања, 

образовања, културе и сл. 

Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже и/или пре- ма 

упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста. 

 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усме- ној или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или 

самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих 

извора, износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или 

неформалну преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 

 

 

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

CAUGHT ON CAMERA 3 4 7 

LOOKING BACK 3,5 5,5 9 

A GOOD JOB 4,5 4,5 9 

BODY AND MIND 4 5 9 

TOMORROW’S WORLD 4 5 9 

MYSTERY  4,5 5,5 10 

REAL RELATIONSHIPS 3,5 5,5 9 

GLOBETROTTERS 4,5 4,5 9 

MONEY, MONEY, MONEY 4 5 9 

BE CREATIVE 3 4 7 

END OF TERM ACTIVITIES 0 2 2 

Тестови 0 4 4 

Писмени задаци 0 12 12 

Укупно 38,5 66,5 105 

 

 

 

 

Наставни предмет: Енглески језик 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 
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1. 

  7 CAUGHT ON CAMERA 

 

 

 

 

 

 

 -индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

7 

LOOKING BACK 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

3.      4 

A GOOD JOB 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

4. 5 

BODY AND MIND 

 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

5. 4 

TOMORROW’S WORLD 

 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

6.        4 

MYSTERY  

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

7.       4 

REAL RELATIONSHIPS 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 
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8.      3 

GLOBETROTTERS 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

9.       6 

MONEY, MONEY, MONEY 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

10.     3 

BE CREATIVE 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

11.    4 

END OF TERM ACTIVITIES -индивидуални  

-фронтално 

 

 

-'евалауација и 

самоевалуација 

 

12.    4 

Тестови 

- рад индивидуални 

-раде самостално 

тестове 

-индивидуални 

одговори ученика 

писаним путем 

 

13.    2 

Писмени задаци 

- рад индивидуални 

-раде самостално 

писмени задатк 

-индивидуални 

одговори ученика 

писаним путем 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 1+0,5 

Годишњи фонд часова теорија 37 + вежбе 18,5 у групи до 15 ученика 

 

 

Стандарди образовних постигнућа 

Исходи за наставни предмет 
По завршетку другог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

Теме и кључни појмови садржаја 

програма 
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Основни ниво 
Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства 

која се саопшта- вају разговетно и полако. 

2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције 

између двоје или више са/говорникау личном, 

образовном и јавном контексту. 

2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или 

краћих монолошких излагања уобразовном и јавном 

контексту. 

2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео 

записа у вези с темама из свакодневног живота 

(стандардни говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих 

текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернациона- лизми. 

– разуме и извршава упутства и 

налоге за различите 

активности у образовном 

контексту и у свакодневним 

(приватним и јавним) 

комуникативним ситуацијама; 

– разуме општи садржај и 

најважније појединости краћих 

монолошких и дија- лошких 

излагања о познатим и узрасно 

примереним темама, у којима се 

користи стандардни језик и 

разговетан изговор уз 

одговарајући број понављања 

или успоре- нији темпо говора ; 
– разуме општи смисао 

информативних прилога (на 

интернету, радију, телевизији) о 
познатим или блиским темама, у 

којима се користи стандардни 
говор и разговетан изговор уз 
одговарајући број понављања; 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 
– разумевањеговора; 
– комуникативна ситуација; 
– монолошко и дијалошко излагање; 
– стандардни језик; 
– изговор; 
– информативниприлози; 
– размена информација; 
– култура и уметност; 
– ИКТ; 
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2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у 

једноставним текстовима (нпр. огласи,брошуре, 

обавештења, кратке новинске вести). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из 

свакодневног живота (натписи најавним местима, 

упутства о руковању, етикете на производи- ма, јеловник 

и сл.). 
2. СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке 
књижевних дела, и друге поједностављене текстове 

који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и другихнарода. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. 

поздрављање, пред- стављање, захваљивање). 

2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, 

прихвата или упућује понуду или позив. 

2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 

приватном, јавном и образовном контексту. 

2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, 

места, активно- сти, догађаје). 

2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама. 

2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, 

изјаве, упутства или питања. 

2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези 

сa културом и традицијом свог идругих народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe 

(нпр. изражава захвалност,извињење, упозорење). 

2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 

свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, 

осећања). 

2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне 

податке, образо- вање, интересовања и сл. 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз 

помоћ илустра- ција, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних 

речи и израза које му омогућавају изражавање 

основних комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице 
користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском 

тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 

2.СТ.1.5.5. Примењује основну 

правописну норму. 2.СТ.1.5.6. Користи 

неутралан језички регистар. Средњи 

ниво 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости 

порука, упутстава и обавештења о темама из 

свакодневног живота и делатности. 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости 

разговора или расправе између двоје или више 

са/говорника у приватном, образовном и јавном 

контексту. 

2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости 
монолошког излагања у образовном и јавном 
контексту уколико је излагање јасно и добро 
структурирано. 

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа 

– разуме основне елементе 
садржаја (актере и њихове 
међусобне односе, околности 
радње, заплет и епилог...) у 
краћим медиј- ски подржаним 
аудио и аудио-визуелним 
формама (исечци аудио-књига 
дијалошког карактера, радио-
драма и других радиј- ских 
снимака, краћих филмова и 
серија; видео спотови, прилози 
са јутјуба итд), 
у којима се обрађују блиске, 
познате и узрасно примерене 
теме; 

– разуме суштину размене 
информација саговорника који 
разговарају о блиским и 
познатим темама, уз евентуална 
понавља- ња и појашњавања; 

– разуме основне (суштинске) 
аргументе, жеље, потребе и 
мишљењâ саговорника, уколико 
су изнета једноставним 
језичким средствима, умереним 
темпом говора и уз евентуалну 
невербалну, паравербалну или 
визуелну подршку; 

– разуме најопштији садржај 
излагања у којима се на 
узрасно примерен начин 
тематизују опште друштвена 
питања; 

– разуме општи смисао и 
одређене препо- знатљиве 
појединости текстова савремене 
музике различитих жанрова. 

 

– разуме краће текстове о 
конкретним, блиским темама 
из свакодневног живота, као и о 
темама културног, наставног и 
образовног контекста; 

– разуме општи садржај и 
допунске инфор- мације из 
обавештења или упозорења на 
јавним местима; 

– разуме једноставније описе 
догађаја, намера, осећања и 
интересовања из преписке 
коју добија (имејлови, поруке, 
писма); 

– проналази и издваја 
релевантне инфор- мације из 
обавештења или проспеката и 
рекламних материјала; 

– разуме основну нит 
аргументације, чак и уколико не 
разуме све детаље текста; 

– разуме краће текстове на 
блиске, познате и обрађиване 
друштвене теме, препознаје 
најважније ауторове ставове и 
закључке; 

– разуме једноставне књижевне 
текстове различитих жанрова 
(поезија, проза, драма), у 
којима се појављују учесталије 
метафоре; 

– открива значење непознатих 
речи у писа- ном тексту на 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
ТЕКСТА 
– разумевање прочитаног текста; 
– врсте текстова; 
– издвајање поруке и суштинских 

информација; 
– препознавање основне аргументације; 
– непознате речи; 
– ИКТ; 
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(аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне 

информације у текстовима о блиским темама из 

образовног и јавног контекста. 

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу 

контекста који му је близак. 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у 

личној преписци. 2.СТ.2.2.4. Проналази потребне 

информације у уобичајеним писаним документима (нпр. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 

2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у 
дужем тексту са пре- тежно сложенимструктурама, у 
комe се износе мишљења, аргументи и критике (нпр. 
новински чланци и стручни текстови). 
2. СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и 

прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 
тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан 
разговор и укључује се у дискусију на теме како од 
личног интереса, тако и оне о свакоднев- ном животу. 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, 
искуства, планове као и коментаре омишљењима 
других учесника у разговору. 
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације 
о познатим те- мама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или 
препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, 
искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о 
темама из свог окружења или струке. 
2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају 
нпр. књиге, филма и сл. 

основу познатог контекста и 
језичког предзнања; 

– користи релативно спонтано и 
самостално циљни језик као 
језик комуникације у учионици 
са наставником и са осталим 
ученицима и ученицама; 

– описује особе, радњу, место, 
доживљај или актуелна 
дешавања у садашњости, 
прошлости и будућности, 
користећи по- знате језичке и 
ванјезичке елементе; 

– саопштава и интерпретира 
најважније информације 
садржаја писаних, илустро- 
ваних и усмених текстова на 
теме пред- виђене наставним 
програмом, користећи познате 
језичке елементе; 

– саопштава и интерпретира 
најважније информације 
садржаја кратких емисија, видео 
записа на теме предвиђене 
настав- ним програмом, 
користећи познате језичке 
елементе ; 

– износи своје мишљење, 
изражава и образлаже ставове и 
реагује на мишљење и ставове 
других (допадање/недопадање 
итд.), користећи познате и 
једноставне језичке елементе; 

– започиње и учествује у 
дијалогу и раз- мењује 
мишљења и информације у 
вези са својим окружењем и 
свакодневним ситуацијама; 

– представља укратко резултате 
самостал- ног истраживања на 
одређену тему; 

– интерпретира тематски 
прилагођене песме, 
рецитације и скечеве; 

– користи интонацију, ритам и 
висину гласа у складу са 
сопственом комуникативном 
намером и са степеном 
формалности говорне 
ситуације; 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
– усмено изражавање; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– функционална сарадња; 
– интервјуисање; 
– интонација; 
– дијалог; 
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2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у 

вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других 

народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, 

истичући битне детаље. 

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси 

информације, износи лични став и аргументе. 

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и 

наративне текстове о разноврснимтемама из области 

личних интересовања и искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из лич- ног искуства, приватног, образовног и 

јавног контекста. 

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са 

кратким и/или једноставним текстом из познатих 

области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају 

успешну комуни- кацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број 
сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су 

правопис, интер- пункција и организација углавном 

добри. 

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални 

регистар; познаје прави- ла понашања иразлике у 

култури, обичајима и веровањима своје земље и земље 

чији језик учи. 
Напредни ниво 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или 

расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе 

лични ставови једног или више са/говорника, 

уприватном, образовном, јавном и професионалном 

контексту. 

2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са 
сложеном аргумента- цијом уз помоћ пропратног 
материјала. 

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме 

се износе ставо- ви на теме из друштвеног или 

професионалног живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај 

разноврсних текстова, примењујућиодговарајуће 

технике/врсте читања. 

2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз 

одговарајућу технику чита- ња, долази до потребних 

информација из области личног интересовања. 

2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са 

струком или личниминтересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у 
стручним текстовима на основусопственог предзнања 
(нпр. специјализовани чланци, приручници, сложена 
упутства). 

2. СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о 

конкретним или апстрактним темамау коме аутор 

износи нарочите ставове и гледишта. 2.СТ.3.2.6. Разуме 

одломке оригиналних књижевних дела и текстове који 

се односе нацивилизацијске тековине, културу и 

обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и 

неформалним разговорима/ дискусијама о општим и 

– попуњава формуларе, упитнике 

и различи- те обрасце у личном и 

образовном домену; 

– пише белешке , поруке 

(имејлове, СМС поруке и сл.) 

да би тражио или пренео 

релевантне информације 

користећи стан- дардне 

формуле писаног изражавања; 
– пише текстове према моделу, 

уз помоћ илустрација, табела, 
слика, графикона, детаљних 
упутстава; 

– резимира 

прочитани/преслушани текст о 

блиским, познатим и 

обрађиваним дру- штвеним 

темама користећи једноставна 

језичка средства; 
– пише о блиским темама из свог 

окружења и подручја 
интересовања; 

– описује особе и догађаје 

поштујући прави- ла 

кохерентности користећи 

фреквентне речи и изразе; 
– пише о властитом искуству 

описујући своје утиске и 
осећања, износећи мишље- ња, 
планове и очекивања, 
једноставним језичким 
средствима; 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
– писмено изражавање; 
– врсте текста; 
– описивање; 
– стандардне формуле писаног 

изражавања; 
– лексика 
и 

комуникативн

е функције; 
– ИКТ; 

– препознаје и наводи 

најзначајније лич- ности и 

догађаје културе земље/ 

земаља чији језик учи и разуме 

њихову улогу у светским 

оквирима; 
– познаје правила понашања, 

свакодневне навике, 
сличности и разлике у култури 
своје земље и земље/ земаља 
чији језик учи; 

– препознаје најчешће 

стереотипе у вези са 

културом своје земље и 

земаља чији језик учи; 
– разликује основне облике 

примереног и непримереног 
понашања у контексту 

културе земље/ земаља чији језик 

учи (у односу на категорије 

времена, простора и покрета у 

комуникацији, као нпр. тачност, 

лични простор, мимика и сл); 
– препознаје и користи 

најфреквентније регистре и 
стилове у комуникацији на 
страном језику у складу са 

степеном фор- малности 
комуникативне ситуације; 

– истражује различите аспекте 

култура земље/ земаља чији 

језик учи у оквиру својих 

интересовања; 
– користи савремене видове 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
– интеркултурност; 
– правила понашања; 
– стереотипи; 
– стилови у комуникацији на страном 

језику; 
– ИКТ; 
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стручним темама, с једним или више саговор- ника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење 
детаљних обја- шњења, аргумената и коментара. 

2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним 

темама; објашњава своје становиштеизносећи преднoсти 

и недостатке различитих тачака гледишта и одговара на 

питањаслушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. 
новинског чланка, доку- ментарног програма, дискусија, 

излагања и вести (препричава, резимира, преводи). 

2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава 

мишљење у вези са културом,традицијом и обичајима 

свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима 

изражава властиту емо- тивну реакцију, 

наглашавајући детаље неког догађаја или искуства и 

коментаришући туђе ставове. 

2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма 
различитог садржаја за личне потребеи потребе струке. 

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст 

о стварним или измишљеним догађајима. 

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из 

различитих извора и нуди аргументована решења у 

вези с одређеним питањима; јасно и детаљно 

исказује став,осећање, мишљење или реакцију. 

2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и 
информације из дужих и сложенијихтекстова из 
различитих области које чита или слуша (нпр. 
препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, 

израза и идио- ма, који му омогућавају да се изражава 

јасно, течно, прецизно и детаљно. 2.СТ.3.5.2. Разуме 

целокупни репертоар граматичких структура и активно 

користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 

комуникације у откривању 
културе земље/земаља чији 
језик учи; 

– користи знање страног језика у 
различи- тим видовима реалне 

комуникације (елек- тронске 
поруке, СМС поруке, дискусије 
на блогу или форуму, друштвене 
мреже). 

– преноси суштину и најважније 

поједино- сти поруке са 

матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи, додајући, 

по потреби, једноставнија 

објашњења и обавештења, 

писмено и усмено; 

– у писаном облику резимира на 
структу- рисан начин садржај 
краћег текста, аудио или 
визуелног записа и краће 
интеракције; 

– у усменом облику преноси 

садржај писаног или усменог 

текста, прилагођава- јући га 

исказаним или 

претпостављеним потребама 

саговорника; 
– користи одговарајуће 

компензационе стра- тегије ради 
превазилажења тешкоћа које се 
јављају, на пример: преноси 

садржај уз употребу описа, 
парафраза и сл.; 

МЕДИЈАЦИЈА 
– стратегије преношења поруке са 

матерњег на страни језик/са страног 

на матерњи; 

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 

доследно примењујући језичка правила, правила 

организације текста и правописну норму. 

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и 
неформални језички регистар. 

  

 

Именице 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана Партитивни члан (articolo partitivo) 

Заменице 

Именице у функцији придева Саксонски генитив 
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Члан 

Употреба одређеног и неодређеног члана. Изостављање члана. 

Заменице и детерминатори 

Присвојне Повратне. 

Придеви и прилози 

Прилози учесталости Компаративи и суперлативи 

Предлози 

Предлози после именица (нпр. difference between) Предлози после глагола (нпр.talkto, lookat). 

Везници 

Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, but, or, yet, so. 

Творба речи 

Суфикси за именице које означавају занимања –er/or, -ist, 

-ician 

Фразални глаголи са on, off, up, down... ( нпр. go on, take off,cut down). 

Глаголи 

Обнављање обрађених глаголских времена са посебним ак- центом на употреби прошлих времена: 

Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect Usedto/wouldза уобичајене радње у прошлости Will/going to за 
предвиђање 
Модални глаголи (may/might; must/have to; must /mustn’t / needn’t;) 

Пасивни глаголски облици и конструкције 

Реченица 

Питања (WH-questions, Tag questions) Погодбене реченице (потенцијалне, иреалне). Неуправни говор (са и без слагања 
времена). 

 

 

 

 

 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

 
 

Циљ учења Страног језика је да ученик усваја- њем функционалних знања о језичком систему и култури и унапређивањем стратегија 
учења страног језика развије комуникативну ком- петенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање 
и професионални развој.споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују сложене језичке структуре, 
ученик разуме оп- шти смисао и допунске информације, користећи различите техни- ке/врсте читања. 

 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон 
разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. 

Општа предметна компетенција 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогу- ћавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита  у приватном, 
јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним си- туацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. Владање страним 
језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, обра- зовању и раду. Учењем 
страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и са- радњу, уважавање различитости 
култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да ра- зуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са личним 

интересовањем и познатим областима и активно- стима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 
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информацију у текстовима са темом од непо- средног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непо- средног окружења и ради 
сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да  разуме  суштину  текста  или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази се 
у не/предвидивим ситуацијама када му је неоп- ходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом изла- гању оствари свој интерес. 
Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискуси адаптирана 
или оригинална прозна књижевна дела, актуелни но- вински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који 
чита. 

Специфична предметна компетенција: ПРОДУКЦИЈА (говор и писање) 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичаје- ним 
општим и блиским темама. 

Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према моделу пише једноставне 
текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интере- совања, 
образовања, културе и сл. 

Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже и/или пре- ма 
упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста. 

 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усме- ној или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или 
самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих 
извора, износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или 
неформалну преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 

 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК II 

 

Седмични фонд: 1+0,5 

Годишњи фонд: 37+18,5 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Бр. часова ост. 

типова часа 

Укупно 

Voyager, c’est découvrir 

 

4 6 10 

Qu’elle est belle, notre époque 4 4 8 

Notre vie, notre monde 4 4 8 
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Notre époque et les médias 6 4 10 

Les valeurs universelles de l’humanité 5 5 10 

L’école et autour d’elle 6 4 10 

Les belles choses qui nous viennent de 

France 

6 4 10 

Les devoirs écrits  4 4 

Укупно 35 35 70 

 

 

 

Ред. бр. 

нас. теме 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

I Voyager, c’est découvrir 

 

-фронтални рад 

-рад у групама 

-слушање и реаговање на упутства 

наставника 

II Qu’elle est belle, notre époque -рад у паровима 

-индивидуални рад 

 

-читање текста 

-превођење текста 

-граматичка анализа текста 

III Notre vie, notre monde -текстуална метода -конверзација 

-писање састава 

-учење песмица 

-писање диктата 

IV Notre époque et les medias -вербална метода -превођење реченица са 

француског на српски и обратно 
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V Les valeurs universelles de 

l’humanité 

-демонстрација -упознавање са француском 

културом и цивилизацијом 

VI L’école et autour d’elle -комбинована метода -повезивање садржаја текстова са 

подацима из француске 

цивилизације 

VII Les belles choses qui nous viennent 

de France 

  

VIII Les devoirs écrits -индивидуални рад 

-метода писмене провере 

-давање одговора на постављене 

захтеве 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК II 

 

Наставни план  

GODIŠNJI PLAN IZ NEMAČKOG JEZIKA ZA II RAZRED 

2.STRANI JEZIK,II GODINA UČENJA 

Nedeljni fond časova: 1+0,5 

 

Nr. Unterrichtseinheit      Stundentyp 

1. Upoznavanje učenika sa nast. planom i programom 

2. Was habt ihr in den Ferien gemacht?    B 

3. Das Perfekt (I); Der Art. mit  geog. Namen   B 

4. Ein Ausflug zum Eisernen Tor     B 

5. Ein Ausflug zum Eisernen Tor     W 

6. Das Perfekt (II)      B 

7. Weltstadt mit Herz      B     

8. Der Genitiv; Der Nebensatz     B 

9. Lernt fleißig Deutsch...     B    

10. Sprechübungen      W    

11. Anhang        B 

12. Das Perfekt (III)      B 

13. Schriftliche Übung      W 

14. Wir stellen Jutta Bäcker vor     B 

15. Die Komp. der Adjektive; Der Art. mit Stoffnamen  B 

16. Von Eltern und von Kindern     B 

17. Das Vorgangspassiv; Indirekte Fragen   B 

18. Eine Ferienreise; Der Temporalsatz; Der Inf. mit „zu“         B      

19. Die neue Pinakothek      B 

20. Grammatische Übungen     W 

21. Die erste Klassenarbeit     W 

22. Berichtigung der ersten Klassenarbeit   W 

23. Die Adjektivdeklination; Das Passiv mit dem Agens  B 

24. In der Nationalbibliothek Serbiens    B 

25. Der Konj. Präteritum; 

Der Relativsatz und Relativpronomen B        

26. Der Temporalsatz mit „als“     B 

27. Die Wiedervereinigung Deutschlands    B 

28. Der reale Konditionalsatz     B 

29. Die Republik Österreich     B 

30. Anhang       B 

31. Sprechübungen      W 
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32. Die Adjektivdeklination     B 

33. Wie macht man den Führerschein?    B  

34. Der Konj. Prat; Das Pronominladv.    B 

35. Zwei Anekdoten über Autofahrer    B 

36. Sprechübungen      W 

37. Die Konstr. „würde“ + Infinitiv    B 

38. Das BITEF; Der Nebensatz mit „ob“    B 

39. Vera und Rolf gehen ins Theater    B 

40. Die Adjektivdeklination     B 

41. Die Tara blieb sauber      B 

42. Der Zustandspassiv; Die Präpositionen   B 

43. Die Blätter sollen grün sein     B 

44. Dankspruch; Der potenzielle Konditionalsatz   B 

45. Sprechübungen      W 

46. Sport in der Bundesrepublik Deutschland   B 

47. Übungen - Schreiben      W 

48. Das Diktat       W 

49. Der Konj. Präsens; Der Kausalsatz    B 

50. Sportgeist       B 

51. Anhang       B 

52. Die indirekte Rede      B 

53. Grammatische Übungen     W 

54. Die zweite Klassenarbeit     W 

55. Berichtigung der 2. Klassenarbeit    W 

56. „Weisse Rose“ und die Geschwister Scholl  B      

57. Anhang       B 

58. Relativpronomen; Der Superlativ    B 

59. Blutige Mär       B 

60. Blutige Mär       W 

61. Anhang       B 

62. Das Pronomen       B 

63. Schön ist die Jugend      B 

64. Fragen in der ind. Rede; Der Temporalsatz mit „während“B     

65. Grammatische Übungen     W 

66. Nähe des Geliebten      B 

67. Nähe des Geliebten      W 

68. Anhang       B 

69. Sprechübungen      W 

70. Systematisierung      W      

      

 

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ учења Латинског језика јесте да допринесе укупном ин- телектуалном развоју личности ученика. Настава латинског јези- ка треба 
да води ка употреби наученог у конкретним ситуацијама, развијању односа појединца према заједници, развијању критичке свести о 
историјском развитку и (дис)континуитету, подстицању радозналости и усвајању позитивних вредности. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогу- ћавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита  у 
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним си- 
туацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. Владање 
страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, обра- зовању и раду. 
Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и са- радњу, уважавање 
различитости култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да ра- зуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са 
личним интересовањем и познатим областима и активно- стима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази 
жељену информацију у текстовима са темом од непо- средног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непо- средног 
окружења и ради сопствених потреба. 
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Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да  разуме  суштину  текста  или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази 
се у не/предвидивим ситуацијама када му је неоп- ходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом изла- гању оствари свој 
интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија  излагања или дискуси- је о конкретним 
или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/ или образлаже различите 
предлоге. Чита и пише текстове о широ- ком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

Специфична предметна компетенција: РЕЦЕПЦИЈА (слушање и читање) 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао сва- кодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основно 
лингвистичко знање, чита краће текстове написане стан- дардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/ или блиских 
области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакод- невним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из бли- ских области 
изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме прео- влађују сложене 
језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон 
разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана или 
оригинална прозна књижевна дела, актуелни но- вински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита. 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 
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Специфична предметна компетенција: ПРОДУКЦИЈА (говор и писање) 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичаје- ним 

општим и блиским темама. 

Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према моделу пише једноставне 

текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интере- совања, 

образовања, културе и сл. 

Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже и/или пре- ма 

упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста. 

 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усме- ној или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или 

самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих 

извора, износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или 

неформалну преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 
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СТАНДАРДИ 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 

и кључни појмови садржаја 

програма 

2. СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства 

која се саопшта- вају разговетно и полако. 

2. СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или 

краћих монолошких излагања у образовном и јавном 

контексту. 

2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих 

текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернациона- лизми. 

2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у 

једноставним текстовима. 2.СТ.1.2.5. Разуме кратке 

адаптиране одломке књижевних дела, и друге 

поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје. 

2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 

приватном, јавном и образовном контексту. 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз 

помоћ илустра- ција, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице 

користећи једноставне језичке структуре. 2.СТ.1.5.3. Има 

углавном јасан и разумљив изговор. 2.СТ.1.5.4. Пише с 

одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору. 

2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, 

упутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 

2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости 

монолошког излагања у образовном и јавном 

контексту уколико је излагање јасно и добро 

структурирано. 

2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне 
информације у текстовима 

о блиским темама из образовног и јавног контекста. 

– разуме једноставан изворни или 

адаптира- ни текст на латинском 

језику; 

– уочи поруку и протумачи 

садржај прочи- таног текста; 

– идентификује различите 

односе у тексту, међу 

реченицама и унутар реченица; 

– преведе прочитано с ослонцем 

на комен- тар и/или двојезични 

речник; 

– примени правила латинске 

глаголске и именске промене, 

као и морфологије 

непромењивих речи; 

– изложи правила латинске 

глаголске и именске 

промене, као и морфологије 

непромењивих речи; 

– идентификује функцију речи, 

састав и функцију различитих 

реченичних консти- туената као 

и делова сложене реченице; 

– употреби, пасивно и активно, 

основни латински вокабулар; 

– користи двојезични речник на 

сврсисхо- дан начин, уз 

познавање речничког облика 

латинских речи и осталих 

речничких конвенција; 

ЈЕЗИК 

Морфологија 

Именске речи 

– Неправилности и мање 

фреквентни обрасци именске 

промене. 

Глаголи 

– Морфологија глаголских начина, укљ. 

конјунктив и нефинитни облици 

глагола. 

– Неправилности и мање 

фреквентни обрасци глаголске 

промене. 

Синтакса 

Синтакса падежа 

– Употпуњавање и систематизација. 

Синтакса просте реченице 

– Главни типови; главне функције 

конституената. 

– Глаголски начини у простој реченици. 

– Главни типови именичке синтагме. 

Синтакса сложене реченице 

– Главни типови зависних клауза и 

нефинитних конструкција. 

КЛАСИЧНА ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

– Класични књижевни жанрови и 

културни обрасци као прецедент 

модерне цивилизације. 

– Латински после Римљана. 

– Елементи и путеви класичног наслеђа 

до данас. 
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.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу 

контекста који му је близак. 2.СТ.2.2.6. Разуме 

адаптиране књижевне текстове и прилагође- не текстове 

који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 

обичаје свог и других народа. 

2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о 

темама из свог окружења или струке. 

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и 

наративне текстове о разноврсним темама из области 

личних интересовања и искустава. 

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број 

сложенијих језичких структура. 

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; 

познаје прави- ла понашања и разлике у култури, 

обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик 

учи. 

2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са 

сложеном аргумента- цијом уз помоћ пропратног 

материјала. 

2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај 

разноврсних текстова, примењујући одговарајуће 

технике/врсте читања. 

2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних 

дела и текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и 

неформалним разговорима/ дискусијама о општим и 

стручним темама, с једним или више саговор- ника. 

2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и 

информације из дужих и сложенијих текстова из 

различитих области које чита или слуша (нпр. 

препричава, описује, систематизује и сл.). 

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких 

структура и активно користи све уобичајене граматичке 

структуре. 

2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и 

неформални језички регистар. 

– повеже елементе латинског 

вокабулара са сродним речима 

у матерњем и страним 

модерним језицима, 

оплемењујући своју културу 

говора и изражавања; 

– примени, у различитим 

ситуацијама, своје познавање 

класичне културе (нарочито у 

њеном књижевном аспекту) и 

класичне цивилизације, 

политичке и културне исто- рије 

класичних народа, њихове 

свакодне- вице, веровања, 

митова и легенди; 

– разуме смисао и вредност 

духовног наслеђа класичне 

цивилизације, као и њених 

материјалних остатака на 

нашем тлу и другде. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава латинског језика у гимназији ослања се на знања и компетенције стечене учењем матерњег и страних језика. За ла- тински, који 
спада у групацију страних језика поред специфич- ности што он није никоме матерњи нити представља уобичајено средство модерне 
комуникације, важе стандарди и правила Зајед- ничког европског референтног оквира, уз уважавање образовних захтева и природе 
предмета. У складу са савременим потребама ученика и напретком науке о језику, програм наставе и учења ла- тинског језика треба 
посматрати као интегративни фактор. 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Сврха учења латинског језика је разумевање текста као амал- гама језичких законитости и цивилизацијских садржаја. 

Ради тога ученик треба да развије способност разумевања и превођења текста (те кроз то и способност анализе и синтезе) и  да овлада 
латинском језичком структуром, идентификујући њене категорије и повезујући их с матерњим и страним модерним јези- цима, да усвоји 
вокабулар и овладава лексичким компетенцијама, уз разумевање даље судбине речи латинског порекла и њихове употребе у другим 
језицима; да уочава корелацију између књижев- ности, цивилизације и културе, као и међузависност друштвеног окружења и културне 
продукције. 

Кроз упознавање вредности класичног наслеђа на нацио- налном, регионалном и глобалном нивоу, ученик треба да стекне способност 
вредновања античке баштине, критичког сагледавања културолошких феномена, и стварања културно-цивилизацијског идентитета. 

Кроз читање и тумачење текстова различите старине, поре- кла и намене ученик треба да научи да уочава сличности и разли- ке у људском 
деловању кроз време и релативну трајност људских установа и искустава. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Начела 

(1) Стожерни аспект латинске наставе је рад на штиву: све наставне активности треба да буду уперене, непосредно или по- средно, 
ка читању, разумевању и тумачењу латинских текстова. Усвајање елемената граматике и лексике, као и свих других садр- жаја, језичких 
или ванјезичких, треба увек да буде мотивисано за- хтевима текста, а вредност сваке поуке ваља мерити њеним допри- носом 
оспособљавању за читање на латинском. 

(2) При избору и одређивању редоследа граматичких партија приоритет следује оним елементима језичког система без чијег по- 
знавања није могуће читати ништа или скоро ништа на латинском. Слично важи о обиму и саставу вокабулара, где треба да буду нај- 
прече оне лексичке јединице које се најчешће јављају у латинским текстовима. Нижи приоритет имаће поука о ономе што се у тек- 
стовима ређе јавља, као и о свему што се при читању прима спон- тано и разумева без већих објашњења. 

(3) За разлику од приручничког приказа граматике, који почи- ва на серијском излагању заокружених целина, граматичка поука у 
савременој настави одвија се тако што у сваком тренутку постоји по неколико отворених тема из разних области граматике у разним 
стадијумима обраде: настава се редом фокусира на сваку од њих  у више наврата, од зачетка теме, преко постепене надоградње, све до 
свршетка старе и наступа нове теме. Тај начин дидактичког из- лагања граматике назива се спиралном прогресијом. 

(4) Потребно је да латинска настава буде концептуално, тер- минолошки, па донекле и методски усклађена с наставом матер- њег и 
страних језика. У ванјезичким садржајима такође треба настојати на дискретној али учесталој интеракцији с различитим предметима 
школског курикулума. Крајња сврха хоризонталног повезивања јесте афирмација и унапређивање осведоченог учинка латинске наставе 
као интегратора и амплификатора знања стече- них на разним странама. 

Наставно штиво 

Наставно штиво треба да буде тематски везано за класичну цивилизацију, а формално подесно за језичку поуку, тј. да, врло претежно, има 
облик везаних прозних текстова од три типа: 

(1) вежбовно штиво, реално и језички засновано на изворном материјалу, али написано у сврху наставе и стога као текст неау- 
тентично; 

(2) прилагођено штиво, засновано на конкретним изворним текстовима, али модификовано према потребама наставе; 
(3) изворно штиво, тј. аутентични пасажи из старих писаца. 

Рад на штиву захтева брижљиву припрему и план, пре свега зато да би се оно обрадило адекватним темпом, који ће омогућити усвајање 
тексту инхерентних и текстом мотивисаних језичких по- ука, а на другој страни неће убити већ напротив побудити интерес за садржину и 
општи смисао текста. 

Типична сесија рада на штиву отпочиње наставниковим гла- сним, разговетним и умерено сугестивним читањем целог текста узетог у 
обраду. Потом се текст тумачи кроз превођење и разја- шњавање, уз начелну претпоставку да разумевање претходи пре- вођењу а не 
обратно. Рад се одвија у што живљем разговору изме- ђу наставника и ученикâ, у четири модуса: 

(1) ученик самостално преводи/разјашњава дати комад текста; 
(2) ученик преводи/разјашњава уз припомоћ наставника, који антиципира тешкоће на појединим местима, те даје одговарајуће 

наговештаје или решења; 
(3) наставник преводи/разјашњава комад текста изазивајући ученике да припомогну где умеју; 
(4) наставник пред ученицима сâм преводи/разјашњава комад текста. 
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Метода потпомогнутог читања подразумева учестало, на- изглед спонтано смењивање свих тих начина рада на путу кроз текст. Наставник 
пак треба што тачније да предвиди како ће раз- говор тећи на појединим местима, који ће се сегмент текста савла- давати у којем модусу, која 
ће појединост завредети какву краћу примедбу, а шта ће требати да се издвоји као повод засебној поуци која ће уследити после рада на 
штиву. 

Граматичка поука 

Једна од особених црта наставе латинског језика јесте рела- тивно велик удео и значај који у њој има граматичка поука. Ова се, међутим, не 
сме постављати нити у пракси претворити у циљ по себи, већ се мора, и као целина и у појединостима, мотивисати по- требама које се 

јављају на путу ка разумевању латинских текстова. 

При раду на тексту треба успоставити навику гласног и јасног читања уз инсистирање на правилном изговору и акцентовању. 

При постепеном усвајању латинских облика неопходно је да предност имају продуктивне и учестале парадигме, што значи – већински 
типови правилне промене и најфреквентнији изузеци. Уз учење обликâ треба увек концизно објаснити њихову намену и по- казати их у 
типичној употреби. Преводне еквиваленте ваља кори- стити уз објашњења, не уместо њих. Наставник нек има на уму да је, упркос 
систематској сличности латинске и српске морфологије, еквиваленција облика непотпуна и варљива: зато латинске обли- ке треба примарно 
представљати у терминима „чему служи”, а не 

„како се преводи”. 

Код глаголских облика на презентској основи, треба стриктно разликовати конјугације (па ради тога пазити и на акценат). Код перфекатске 
основе не треба инсистирати на њеним типовима већ, напротив, на њеној непредвидљивости (и отуд неопходности пам- ћења трећег 
основног облика глаголâ), а с друге стране на једноо- бразности и правилности промене. 

Код заменица треба нарочито инсистирати, уз облике, на њиховој функцији, уз потребне дистинкције: именичка/придевска употреба, 
права/неправа показност итд. За обраду мање фреквент- них заменица из класе неодређених добро је сачекати крупније по- воде у штиву, и не 
жалити ако их не буде. 

На меморисању и усменој ревизији парадигми – конјугира- њем и деклинирањем подесних примера, не рецитовањем голих завршетака – 
треба инсистирати као на незаобилазној практичној потреби. Међутим, умеће конјугирања и деклинирања не треба уздизати међу циљеве 
наставе нити га вредновати као заслугу по себи. 

Познавање непромењивих речи истовремено је ствар грама- тике и лексике. Сем описних прилога, који се природно везују за придеве, 
непромењиве речи махом стоје у спрези са синтаксом, која расветљава њихове функције и систематизује их. Посебну па- жњу заслужују 
латинске „партикуле”: запостављене, оне ће пред- стављати сталну, иритантну сметњу при раду на текстовима; аде- кватно разјашњене у 
својим улогама, оне ће значајно унапредити разумевање свакога штива. 

На својој страни, велики делови латинске синтаксе и прагма- тике умесно ће се презентовати што кроз усвајање непромењивих речи као 
лексичких јединица, што уз поуку о облицима и њихо- вим функцијама. Зато синтаксу не треба конципирати као засебан конструкт који 
долази на ред позно, иза морфологије: као одговор на практичне потребе рада на тексту, синтактичка поука не сме да касни. Што треба да 
буде својствено напреднијој фази наставе, то није тек присуство синтаксе већ њено употпуњавање и системати- зација. 

Вежбања 

Вежбања уперена ка појединостима из латинске граматике и/ или лексике могу, под условом добре одмерености и фокусирано- сти, 
узимати различите облике уобичајене у савременој глотоди- дактици. Ово укључује и невелик али важан удео вежбања срачу- натих на 
целовито или делимично формулисање једноставнијих исказа на латинском, као и манипулисање граматичких склопова кроз 
трансформације и сл.: скромно активно знање које се изиску- је и постиже кроз таква вежбања потребан је корак ка стицању ве- штине 
читања као темељном циљу латинске наставе. 

Усвајање лексике 

Дифузија лексичког материјала у латинској настави треба да буде контролисана: то јест, нове речи морају пристизати равномер- но и у 
савладивој количини, а њихов избор треба да се заснива на саставу базичног латинског вокабулара, уз елементарну покриве- ност главних 
појмовних сфера. У пракси није могуће сервирати, ни кроз штиво ни другим путем, само речи вредне меморисања.   У крајњој линији 
наставник мора да одређује шта се од виђеног има упамтити а шта не. У ту сврху препоручљиво је имати у виду базични вокабулар у 
обиму 600 најфреквентнијих речи. 

Добро је да се током друге године учења ђаци постепено упуте у коришћење двојезичног латинског речника. С тиме, ме- ђутим, треба 
бити опрезан, јер се код већине почетника лако ра- звија навика преурањеног посезања за речником, са врло рђавим последицама. Навике 
које ученик мора да стекне ради правилног рада с речником, то су, прво, да у свакој прилици дође кроз ана- лизу контекста до што 
одређенијих претпоставки о ономе што ће као непознато потражити у речнику, и друго, да схватајући форму и структуру речничке 
одреднице, као и сврху разних елемената од којих је она састављена, чита речник онако како је он написан – не као аутомат за лиферовање 
превода већ као комплексан опис се- мантичког и формалног функционисања речи. 

Ванјезички садржаји 

Поуке о класичној цивилизацији чине мањи али не мање би- тан део латинске наставе. Њих не треба третирати као скуп ван- језичких 
тема приложен уз језички течај (па ни посвећивати им засебне методске јединице): напротив, упознавање с елементима класичне 
цивилизације треба да проистиче из самог читања и ту- мачења штива као стожерне наставне активности. 
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Циљ при томе није систематско знање, већ буђење радо- зналости и жеље да се у старим текстовима разазнају видљиви и мање видљиви 
знаци времена: не само историјске чињенице, уста- нове, реалија и остала тврда факта, него и типични односи међу људима у заједници, 
њихови мотиви и њихова убеђења. До овога 
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се долази кроз сензитивизацију ученика на значајне појединости и кроз сталне подстицаје на „запитаност”. Успех ће највише зависи- ти од 
наставниковог умећа да добро пласираним опаскама изазива даљу знатижељу, уз спремност да, одмах или касније, одговори на свако 
питање. 

 

 

 

Фонд часова 

Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 74 

 

Наставни садржај Број часова обраде Бр. часова 

ост.типова часа 

  

 

Укупно 

Linguam Latinam mecum discetis 5 3 7 

Quis urbem Romam condidit? 2 1 2 

Historia magistra vitae 3 2 4 

Formosus esse videor 3 3 6 

De Horatio poëta 4 2 5 

Puero legente magistra redit 3 5 8 

Non multum tempum superest 1 1 2 

De Orpheo 2 1 3 

Iter Singidunum 3 1 4 

Singiduni 3 1 4 

Quisquis amat valeat 3 3 6 

Nescimus ubi Tranio sit 4 1 5 

Зависне реченице 7 7 14 

Укупно 41 29  
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Укупно   70 

 

 

Редни број 

нас. теме 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

          Активности ученика 

I Linguam Latinam mecum 

discetis 

-фронтални рад - слушање и реаговање на упутства 

наставника 

II Quis urbem Romam 

condidit? 

-рад у групама - читање текста 

III Historia magistra vitae -индивидуални рад - граматичка анализа реченице 

IV Formosus esse videor -текстуална метода - питања-одговори 

V De Horatio poëta -усмено излагање - писање или допуњавање реченица 

VI Puero legente magistra redit -разговор - превођење реченица са латинског на 

српски и обратно 

VII Non multum tempum 

superest 

-демонстрација - учење напамет латинских изрека   

 

VIII De Orpheo -комбинована метода  - упознавање са римском 

цивилизацијом, културом и 

свакодневним животом 

IX Iter Singidunum  -повезивање садржаја текстова са 

стеченим знањима о римској 

цивилизацији, култури и свакодневном 

X Singiduni  животу 

 

 

XI Quisquis amat valeat  - препознавање у текстовима обрађених 

граматичких садржаја 

XII Nescimus ubi Tranio sit  - превођење реченица у којима су 

употребљена глаголска имена 

 

XIII Зависне реченице  - анализа употребљених начина и 

времена у зависним реченицама 
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ПСИХОЛОГИЈА 

 

Циљ учења Психологије је да ученик овлада знањима, ра- звије вештине и формира ставове који ће му омогућити да боље разуме 
сложеност, разноврсност и развојне аспекте психичког функционисања људи у био-социо-културном контексту, да повећа капацитет 
суочавања са изазовима адолесцентског доба и преузме одговорност за очување менталног здравља, функционисање у за- једници и 
наставак школовања. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Бавећи се кључним појмовима опште психологије  ученик ће: развијати способност критичког мишљења, вештину успешне комуникације 
и функционисања у групи; унапређивати стратегије успешног учења, памћења и доношења одлука; формирати префе- ренцију научног 
над лаичким приступом; разликовати употребу од злоупотребе психологије; повезивати психологију са другим нау- кама, уметношћу и 
културом; уважавати различитост међу људима и поштовати људска права; изражавати позитиван став према за- штити и унапређењу 

менталног здравља. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик има знање о личности као јединству психичких про- цеса, особина и стања, о спрези психичког и телесног и теоријама које 
објашањавају природу личности; аргументовано дискутује о утицају наслеђа, средине и личне активности на развој личности; препознаје 
специфичности методологије и мерних инструмената који се користе у психолошким истраживањима; уочава могућно- сти и ограничења 
примене психолошких сазнања у описивању, тумачењу и предвиђању, како сопственог тако и понашања других особа и друштвених 
појава; прихвата улогу испитаника у психо- лошким истраживањима искључиво на бази добровољности, ин- формисаности о сврси и 
процедурама истраживања и гаранције да добијени подаци неће бити злоупотребљени. 

Разред Други 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 4 часa 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја програма 

– Правилно користи основне појмове који се односе на сазнајне, 

емоционалне и мотива- ционе аспекте личности; 
– прави везу између психологије као науке и других наука, уметности 

и културе; 
– препозна различите области примене психолошких сазнања као и 

животне ситуације у којима се људи обраћају психологу за помоћ; 

– на датом примеру психолошког истраживања одреди које су 

методе и технике кори- шћене; 

– разликује научни од лаичког приступа психолошким питањима и 

критички се односи према текстовима и псеудотестовима у 

медијима; 

– психички живот особе посматра као целину међусобно повезаних 

процеса, особина и стања чији се развој одвија током целог живота 

и као јединство психичког и телесног функционисања; 
– аргументовано дискутује о утицају наслеђа, средине и личне 

активности на развој лич- ности; 

– користећи стечена психолошка сазнања, препознаје емоције и 

мотиве сопственог по- нашања, понашања других и ликова из 

књижевности и филмова; 
– у учењу користи стратегије и технике успешног учења и памћења; 
– препознаје узроке фрустрација и унутрашњих конфликата, у 

својим реакцијама пока- зује преференцију да их конструктивно 

решава и на примерима препознаје механизме одбране; 

– опише најважније психолошке карактеристике адолесцентског 
доба, препозна и кри- тички се односи према најчешћим 

ПСИХОЛОГИЈА КАО НАУКА И ПРАКСА 
Предмет и дисциплине психологије. 

Психологија и друге науке, уметност 

и култура. Методе и технике 

психолошких истраживања. 

Употреба и злоупотреба психологије. 

ЛИЧНОСТ КАО ЈЕДИНСТВО ПСИХОЛОШКИХ 

ПРОЦЕСА, ОСОБИНА И 

СТАЊА 
Личност 
Појам и структура, темперамент, идентитет. Теорије личности. 
Особине, процеси и стања 
Сазнајни аспект: пажња, опажање, учење, памћење и 

заборављање, мишљење, интелигенција. 
Емоционални аспект: осећања. 
Мотивациони аспект:потребе, вредности, ставови и 

интересовања. Измењена стања свести. 
Развој 
Органске основе психичког живота. 
Чиниоци развоја: наслеђе, лична активност и 

друштвени чиниоци. Развој сазнајног, 

емоционалног и мотивационог аспекта личности. 

Карактеристике адолесцентског периода у развоју 

личности. 
Ментално здравље 
Појам и значај. 
Фрустрације и конфликти. Одбрамбени 
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проблемима и ризичним понашањима адолесцената; 

– аргументује значај очувања менталног здравља, превенције 

менталних поремећаја и показује позитивни став према здравим 

стиловима живљења; 
– разликује облике и врсте социјалног учења на примерима; 
– уважава различитост међу људима, родну равноправност, поштује 

људска права и из- ражава негативан став према било ком облику 

насиља; 

– разликује основне врсте менталних поремећаја и описује 

карактеристике најчешћих менталних поремећаја адолесцената; 

– у комуникацији узима у обзир могућност грешака при опажању 

других људи и тиме предупређује могуће конфликте; 

– наведе примере просоцијалног, асертивног понашања и алтруизма 

из свог искуства и понашања других људи; 

– опише контекст настанка најважнијих теорија личности, њихове 

основне карактери- стике, представнике и утицај; 

– препозна и критички разматра примере предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, кон- формизма, насилничког понашања и 

изражава спремност да реагује; 

– наведе примере и карактеристике различитих група, групних 

односа и типова руко- вођења, примењује правила сарадње у 

тимском раду поштујући различитост чланова; 

– препозна и критички разматра примере употребе и злоупотребе 

психологије у медији- ма, политици, маркетингу и на друштвеним 

мрежама; 

– у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став 

заснован на аргу- ментима, комуницира на конструктиван начин; 

– прихвати улогу испитаника у психолошким истраживањима 

искључиво на бази добро- вољности, информисаности о сврси и 

процедурама истраживања и гаранције да доби- јени подаци неће 

бити злоупотребљени. 

механизми. Стрес и механизми 

превладавања. 

Ментални поремећаји – појам, узроци, врсте и облици 

помоћи. Психолошки проблеми адолесцената. 
Превенција. 

ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ 
Социјализација 
Појам, функција и 

фактори. Облици и врсте 

социјалног учења. 

Социјалне вештине. 
Социјални живот 
адолесцента. Просоцијално и 

асоцијално понашање. 

Појам, врсте насиља и фактори који доприносе насилном 

понашању. Карактеристи- ке насилног понашања и особа које 

трпе насиље. Реаговање на насиље. 
Комуникација 
Вербална и невербална комуникација. Услови успешне 

комуникације. Социјална перцепција и грешке у опажању особа. 

Интерперсонални конфликти и њихово 

решавање. Емпатија. Асертивност. 
Друштвене групе 
Појам и врсте. Динамика групе. Односи у групи. Конформизам. 

Одупирање груп- ном притиску. Руковођење групом. 
Стереотипи, предрасуде, 

дискриминација. Људи у маси. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм наставе и учења Психологије садржи циљ, општу   и специфичну предметну компетенцију, кључне појмове садржа- ја, листу исхода 
и упутсво за његово остваривање. Како за Пси- хологију нису развијени стандарди постигнућа, наведени елемен- ти програма представљају 
путоказ наставнику како да планира, оствари и вреднује наставу и учење овог предмета. Оствареност циља и достизање исхода доприносе 
развоју кључних и међу- предметних компетенција ученика, посебно способности да се ефективно управља сопственим учењем (планирање,  
управља-  ње временом и информацијама, способност да се превазиђу пре- преке како  би се успешно учило, коришћење претходних знања   
и вештина, примена знања и вештина у различитим ситуацијама, индивидуално и/или у групи) и способности да се ефикасно и кон- 
структивно учествује у друштвеном и радном животу. Природа предмета је таква да уз адекватан методичко-дидактички приступ даје 
озбиљан допринос развоју међупредметних компетенција, посебно за целоживотно учење, комуникацију, рад с подацима и информацијама, 
решавање проблема, сарадњу и одговоран однос према здрављу. 

Кључни појмови садржаја су дати у оквиру три теме, а листа исхода се односи на целину програма и крај разреда. Редослед наведених 
исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета и развој компетенција. Између исхода постоји 
повезаност, односно остваривање једног исхода доприно- си остваривању других. Исходи су дефинисани као функционал- но знање ученика 
тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима  и вештинама које је градио 
и развијао током једне године учења Психологије. Многи исходи су процесни и представљају резултат кумулативног дејства наставе и учења 
током целе школске године. Како је главна карактеристика наставе усмерене на развој компетенција фокусираност на учење које  резултира 
мерљивим   и проверљивим резултатима у виду знања, вештина и ставова, то 

значи да ученик треба да учи: 

− смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним што је 
учио из других предмета; 
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− проблемски: самосталним и сарадничким прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем реле- вантних 
питања себи и другима; развијањем плана решавања задатог проблема; предузимање акције да се проблем реши 

− дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем но- вих примера; повезивањем садржаја у нове целине; 

− критички: поређењем важности појединих чињеница и по- датака; смишљањем аргумената; 
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− кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим уче- ницима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући аргументе 
саговорника. 

Учећи на овај начин, ученик ће развијати компетенције које ће му бити потребне за наставак школовања и у свакодневном жи- воту. За пуно 
разумевање програма оријентисаних на исходе треба имати у виду да су знања нужан предуслов било ког вида компе- тентности, али је 
важно да се на том нивоу не остане. У табели која следи дат је приказ како се односити према знањима и који захтеви воде ка развоју 
вештина. 

 

Вештине Примери захтева које наставник може 

поставити ученицима у циљу 

развоја вештина 

● Употреба знања ● Искористите у новој ситуацији 
● Примените знања у ситуацији из свог 

живота 
● Покажите на новом примеру 
● Примените научено тако да предвидиш 

последице 
● Објасните како неки 

процес/појава/приступ може да утиче 

на... 

● Анализа знања ● Уредите по задатом критеријуму 
● Утврдите предности и недостатке 
● Упоредите два становишта 
● Утврдите зашто је дошло до неке промене 
● Објасните до којих последица би довела 

промена у некој варијабли. 

● Вредновање 

знања 

(критичко 

мишљење) 

● Идентификујте која критика се може 
упутити... 

● Процените примереност закључака из 

приказаних података 
● Процените логичку заснованост неког 

става 
● Утврдите оправданост неке акције или 

одлуке 
● Изразите свој став 
● Наведите аргументе за свој став 

● Синтеза 

знања 

(стваралач

ко 

мишљење) 

● Планирајте решење 
● Решите проблем 
● Смислите нову примену 
● Осмислите план истраживања неког 

психолошког проблема 
● Спроведите самосталан пројекат 
● Осмисли начин за... 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетен- ције неопходне за 
разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, 
културно-историјском наслеђу, поштова- њу људских права и културних различитости, друштву и држави у којој живи. 

Ученик развија посебна историјска знања и нарочито ана- литичке вештине компарације различитих извора информација, процењујући 
њихову релевантност, објективност и комплексност. Веома важну димензију наставе историје представља разумевање функционисања 
савременог света, његових историјских корена и оних појава које својим дугим трајањем обликују садашњицу. 

Напредни ниво 

Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексни- је историјске, као и савремене догађаје, појаве и процесе са исто- ријском 
димензијом, уз употребу различитих историјских извора. Ученик је у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде на савремено 
друштво, људска права и политичко окружење, да ар- гументовано води дебату уз међусобно уважавање, неговање то- леранције и 
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унапређивање интеркултуралног дијалога, као и да писмено и графички приказује резултате свог истраживања уз ко- ришћење 
одговарајућих компјутерских програма. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфична предметна компетенција: Разумевање историје и критички однос према прошлости и садашњости 

Основни ниво 

Именује најважније историјске догађаје, појаве, процесе и личности ученицк ствара основ за боље разумевање прошлости сопственог 
народа, државе, региона, Европе и човечанства. По- знаје и користи хронологију неопходну за сналажење у свакоднев- ним животним 
ситуацијама. Оријентише се у историјском и са- временом простору. Разуме историјске феномене који су утицали на стварање 
цивилизација, друштва, држава и нација. Препознаје друштвене, економске, културолошке промене које су обликова- ле савремени 
свет.Има критички однос према тумачењу и рекон- струкцији прошлости и тумачењу савремених догађаја примењу- јући 
мултиперспективни приступ. Квалитетно бира разноврсне информације из различитих извора, критички их анализира, поре- ди и 
синтетише да би свеобухватније сагледали прошлост и сада- шњост. 

Средњи ниво 

Анализира специфичности одређених историјских појмова и користи их у одговарајућем контексту. Разуме различите државне, политичке и 
друштвене промене у историји, чиме се боље ори- јентише кроз историјско време, историјски и савремени геополи- тички простор. 
Процењује релевантност и квалитет различитих извора информација преко којих се формира слика о појединим историјским или 
савременим феноменима. Повезује поједине про- цесе, појаве и догађаје из националне, регионалне и опште исто- рије. Развија и надграђује 
своје различите идентитете. 

Напредни ниво 

Анализира и критички просуђује поједине историјске догађа- је, појаве и процесе из националне, регионалне и опште истори- је, као и 
историјске и савремене изворе информација.Унапређује функционалне вештине употребом различитих рачунарских про- грама неопходних 
за презентовање резултата елементарних исто- ријских истраживања заснованих на коришћењу одабраних извора и историографске 
литературе. Продубљују разумевање прошлости анализирањем савремених, пре свега друштвених и културоло- шких појава и процеса у 
историјском контексту. 

 

Специфична предметна компетенција: Разумевање историје и савремених идентитета као основа за активно учествовање у друштву 

Основни ниво 

Уочава различите културолошке, друштвене, политичке, ре- лигијске погледе на прошлост чиме гради и употпуњује сопствени идентитет. 
Развија вредносни систем демократског друштва утемељен на хуманистичким постулатима, поштовању другачијег становишта. Примењује 
основне елементе интеркултуралног ди- јалога ослањајући се на прошлост, идентитет и културу свог, али  и других народа у Србији, региону, 
Европи и свету. Негује толе- рантан вид комуникације, поштовање људских права, разноврсних културних традиција. Препознаје узроке и 
последице историјских и савремених конфликата и развија ставове који воде њиховом превазилажењу. Уочава разноврсне последице 
преломних дру- штвених, политичких, економских и догађаја из културе и света науке, појава и процеса из прошлости, чиме се омогућава 
боље сагледавање савременог контекста у коме живе и стварање преду- слова креативан однос према непосредном друштвеном окружењу. 

Средњи ниво 

Aнализира предрасуде, стереотипе, различите видове пропа- ганде и њихове последице у историјским и савременим изворима 
информација. Вреднује објективност извора информација и гра- ди одговоран однос према осетљивим појавама из прошлости и 
садашњости. Дефинише историјске појаве дугог трајања; уочава сличности и разлике у односу на савремени контекст, што допри- носи 
разумевању историјску основу савремених појава. Препо- знаје регионалне везе на пољу заједничке политичке, друштвене, економске и 
културне прошлости. Гради толерантан однос према припадницима других нација или вероисповести у регионалном и унутардржавном 
контексту, неопходан у превенцији потенцијал- них конфликата.Развија и надграђује своје различите идентитете и разуме различитост 
идентитета других људи. 

Напредни ниво 

Унапређује толерантни однос у комуникацији вођењем ар- гументоване дебате о важним темама из историје и савременог живота 
засноване на међусобном уважавању ставова, различитих националних, идејних, конфесионалних или културолошких по- зиција, чиме се 
гради конструктиван однос за квалитетан живот у мултикултуралном друштву. 
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ОПШТИ ТИП И ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

Разред други 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја програма 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и 

појмова историјске науке. 
2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке термине у 
одговарајућем историјском и савременом контексту. 
2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски простор на 
историјској карти. 2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, појаве и догађаје 
из опште и националне историје. 
2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и разврстава 
различите изворе инфор- мација о прошлости и 
садашњости у функцији истраживања. 
2.ИС.1.2.2.Уочава да постоје различита виђења исте 
историјске појаве на основу поређења више историјских 
извора. 
2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, 
пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу 
историјских појава у историјским и савременим 
изворима информација. 
2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира историјски наратив и 
саопштава резул- тате самосталног елементарног 
истраживања. 
2.ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног 
истраживања уз употребу текстуалне word датотеке 
(фајла). 
2.ИС.1.3.1.Препознаје историјску димензију савремених 
друштвених појава и процеса. 
2.ИС.1.3.2.Идентификује улогу историјских личности у 
обликовању савремене државе и друштва. 
2.ИС.1.3.3.Разуме значај и показује одговоран однос 
према култур- но-историјском наслеђу сопственог и 
других народа. 
2.ИС.1.3.4.Разуме смисао обележавања и неговања 
сећања на важне лич- ности, догађаје и појаве из 
прошлости народа, држава, институција. 
2.ИС.1.3.5.Уочава елементе интеркултуралних односа и 
препознаје вред- ности друштва заснованог на њиховом 

неговању. 

− користи хронолошке 

одреднице и пре- цизно смешта 
кључне догађаје, појаве, 
процесе и личности на 
временској ленти; 

− у усменом и писаном 

излагању користи основне 
научне и историјске појмове; 

− пореди изворе различите 
сазнајне вред- ности и процени 
њихову релевантност за 
истраживање; 

− уочи континуитет и промене 
код одређе- них историјских 
појава и процеса кратког и дугог 
трајања; 

− анализира узрочно-
последичне везе и 
идентификује их на 
конкретним приме- рима; 

− примењује основну 
методологију у еле- ментарном 
историјском истраживању и 
резултате презентује у усменом, 
писаном, или дигиталном 
облику; 

− објасни разлику између 
методолошки утемељеног и 
ненаучног приступа интер- 
претацији прошлости; 

− препозна на конкретним 
примерима злоупотребу 
историје и изведе закључак о 
могућим последицама на развој 
историј- ске свести у друштву; 

− наведе типове државних уређења 
у пери- оду средњег и раног 

новог века и издвоји 
њихове специфичности; 

ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

 
Хронологија и простор – средњи и рани 
нови век Историјски извори (порекло, 
анализа, уочавање специфичности 
различитих медија и њихове сазнај- не 
вредности, примена у истраживању) 
Континуитет и промена 
Реконструкција и интерпретација 
прошлости 

КЉУЧНЕ ПОЈАВЕ, ПРОЦЕСИ И 

ЛИЧНОСТИ ЕПОХЕ 
Сеобе народа и 
колонизација 
Покрштавање 
Развој писмености, науке и 
цивилизације 
Верски покрети, односи и ратови 
(крсташки ратови, Велики раскол, 
јереси, исламизација, реформација, 
противреформација) 
Српски народ, земље, државност, 
друштво и цркве- на организација 
Османлијска освајања 
Научно-техничка и географска открића 
Развој и утицај нових идеја (хуманизам, 
ренесанса) Истакнуте личности: 
Јустинијан I, Ираклије I, Му- хамед, 
Карло Мартел, Карло Велики, кнез 
Власти- мир, цар Симеон, Јован 
Владимир, цар Самуило, Василије II, 
краљ Михаило, Ћирило и Методије, цар 
Отон I, цар Хенрих IV, папа Гргур VII, 
папа Ур- бан II, Фридрих I Барбароса, 
Ричард Лавље Срце, Саладин, цар 
Манојло I Комнин, папа 

2.ИС.1.3.6.Пореди историјски и савремени контекст 

поштовања људских права и активно учествује у 

интеркултуралном дијалогу. 

2.ИС.1.3.7.Препознаје узроке, елементе и 

последицеисторијских кон- фликата и криза са циљем 

развијања толеранције, културе дијалога и 

сензибилитета за спречавање потенцијалних 

конфликата. 
2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених 
историјских појмова. 2.ИС.2.1.2. Показује историјске 
појаве на историјској карти и препознаје историјски 

простор на географској карти. 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује улогу личности, 

процесе, појаве, дога- ђаје из националне и опште 

историје. 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност и квалитет 

− анализира специфичности и 

утицај међународних односа на 

положај држава и народа; 
− идентификује најважније 

друштвене групе, њихове 
улоге и односе у епохи 
феудализма; 

− анализира развој и промене у 

друштвеној структури и 

односима у средњем и раном 

новом веку; 

− идентификује најважније 
одлике српске државности у 
средњем веку; 

− анализира структуру и 

особености срп- ског друштва и 

Иноћентије III, бан Кулин, Стефан 

Немања, Стефан Првовенчани, Сава 

Немањић, Милутин, Стефан Дечански, 

Стефан Душан, цар Карло IV Луксем- 

буршки, кнез Лазар и кнегиња Милица, 

Твртко 
I Котроманић, Стефан Лазаревић, 

деспот Ђурађ Бранковић, султанија 
Мара, српски деспоти у ју- жној 
Угарској, Ђурађ Кастриот Скендербег, 
Мехмед II Освајач, Јанко Хуњади, краљ 
Матија Корвин, Јохан Гутенберг, 
Изабела Кастиљска, Марко Поло, 

Кристифор Колумбо, Фернандо 
Магелан, Ђото, Петрарка, Бокачо, 
Леонардо да Винчи, Мике- ланђело 
Буонароти, Николо Макијавели, Никола 
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различитих извора ин- формација о прошлости и 

садашњости и примењује их у истраживању. 2.ИС.2.2.2. 

Анализира предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге 

видове пристрасности у тумачењу историјских појава у 

историјским и савременим изворима информација и 

уочава њихове последице. 
2.ИС.2.3.1. Наводи и описујепојаве дугог трајања, уочава 
сличности и прави разлику у односу на њихов савремени 

и историјски контекст. 2.ИС.3.1.1.Разуме и анализира 
променљивост историјског простора у различитим 
периодима, уз употребу историјске, географске и 
савремене политичке карте. 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, 

догађаје и лично- сти из опште и националне историје. 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу истраживања 

различитих извора инфор- мација о прошлости и 

садашњости. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне разлике и 

сличности у тума- чењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора. 2.ИС.3.2.3. 

Усмено објашњава резултате самосталног елементарног 

истраживања и аргументовано брани изнете ставове и 

закључке. 
2.ИС.3.2.4. Писано и графички приказује резултате 
елементарног истра- живања уз употребу 
компјутерских програма за презентацију (текстуал- них, 
визуелних, филмских датотека и powerpoint програма). 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе 

уисторијском контек- сту и на основу добијених 

резултата изводи закључке. 

уочава промене изазване 

политичким и економским 

процесима у периоду средњег и 

раног новог века; 

− уочава повезаност појава из 
политич- ке, друштвене, 
привредне и културне 
историје; 

− на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности појава и 

процеса из наци- оналне 

историје са појавама и 

процесима у регионалним, 

европским и светским 

оквирима; 
− идентификује основне 

елементе привред- ног живота и 

њихов утицај на друштвене 

промене у средњем и раном 
новом веку; 

− анализира положај и начин 

живота деце, жена и 

мушкараца, припадника разли- 

читих друштвених слојева и 

мањинских група у средњем и 

раном новом веку; 
− изводи закључак о динамици 

одређе- них историјских појава 
и процеса из националне и 
опште историје, користећи 
историјску карту; 

− идентификује најзначајније 

последице настанка и ширења 

различитих верских учења у 

историјском и савременом 

контексту; 
− уочава присуство политичких, 

при- вредних, научних и 
културних тековина средњег и 
раног новог века у савременом 
друштву; 

− илуструје примерима значај 

прожимања различитих 

народа, култура и цивилиза- 

ција; 
− препознаје утицај идеја и 

научно-технич- ких открића на 

промене и развој друштва, 

културе и образовања; 

− учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

активности у школи или у ло- 

калној заједници које подстичу 

друштвену одговорност и 

неговање културе сећања; 
− разликује споменике из 

различитих епоха са посебним 

освртом на оне у локалној 
средини; 

− препознаје улогу легенди и 

митова у реконструкцији 

прошлости и изградњи 

колективног и индивидуалног 

идентитета; 
− препознаје на конкретним 

Коперник, Исак Њутн, Мартин Лутер, 
Карло V и Филип II Хабзбуршки, 
Сулејман Величанствени, Мехмед-паша 
Соколовић, Хенри VIII, Елизабета I, 
Сервантес, Вилијам Шекспир, Молијер, 

Луј XIV, Петар Велики, Арсеније III 
Црнојевић, Арсеније IV Јовановић, 
принц Еуген Савојски... 

ДРЖАВА И ИНСТИТУЦИЈЕ 
Типови државних 

уређења Монархија 

Република 

Градска 

комуна 

Структура, унутрашње уређење и 

институције Скупштине 

Законодавство, државна управа и 

војска Међудржавни односи 

Односи државе и 

цркве 

Секуларизација 

Истакнуте владарске породице Европе 

(Каролинзи, Отонска династија, Капети, 

династија Арпадоваца, Хоенштауфовци, 

Комнини, Плантагенети, Валоа, 

Асеновци, Палеолози, Анжујци у Јужној 

Италији и Угарској, Медичи, 

Хабзбурговци, Тјудор, Бурбони, 

Османлије, Романови) 
Истакнуте српске владарске породице 
(Немањићи, Котроманићи, 
Лазаревићи, Бранковићи, Мрњавче- 

вићи, Балшићи, Косаче, Црнојевићи) 
ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ 
ОДНОСИ 

Типови друштвених уређења и односа 

Патријахално друштво 

Феудализам 

Вазални 

односи 

Сталежи/друштвени слојеви и групе 

Мануфактура 
Натурална 
привреда Робно-
новчана привреда 

КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ 
ЖИВОТ 

Религије и 

веровања 

Православље 

Католичанство 

Ислам 
Јудаизам 
Протестант

изам Јереси 
Сујеверје 
Обичаји 

Наука 

Образова

ње 

Штампа 
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примерима злоупотребе 
митова у историјском и 
савременом контексту. 

Породични и родни 
односи Болести и лечење 
Задужбинарство и споменици 

ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА – МИТ, 

ЛЕГЕНДА, НАУКА 

Митови, легенде и предања – значење 

и значај некад и сад 

Злоупотреба историје и 

митова Псеудоисторија 

Савремени политички 

митови. Научна 

методологија 
Култура сећања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја програма 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и 

појмова историјске науке. 

2.ИС.1.1.2.Користи хронолошке термине у 

одговарајућем историјском и савременом контексту. 

2.ИС.1.1.3.Препознаје историјски простор на 

историјској карти. 2.ИС.1.1.4.Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, појаве и догађаје 

из опште и националне историје. 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и разврстава 
различите изворе инфор- мација о прошлости и 

− користи хронолошке 

одреднице и пре- цизно смешта 

кључне догађаје, појаве, 

процесе и личности на 

временској ленти; 
− у усменом и писаном 

излагању користи основне 
научне и историјске појмове; 

− пореди изворе различите 

сазнајне вред- ности и процени 

ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

 

Хронологија и простор – средњи и 

нови век Историјски извори (порекло, 

анализа, уочавање специфичности 

различитих медија и њихове ин- 

формативне вредности, примена у 

истраживању) Континуитет и промена 
Реконструкција и интерпретација 
прошлости 
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садашњости у функцији истраживања. 

2.ИС.1.2.2.Уочава да постоје различита виђења исте 

историјске појаве на основу поређења више историјских 

извора. 

2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, 

пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу 

историјских појава у историјским и савременим 

изворима информација. 

2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира историјски наратив и 
саопштава резул- тате самосталног елементарног 
истраживања. 

2.ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног 

истраживања уз употребу текстуалне wordдатотеке 

(фајла). 

2.ИС.1.3.1.Препознаје историјску димензију савремених 

друштвених појава и процеса. 

2.ИС.1.3.2.Идентификује улогу историјских личности у 

обликовању савремене државе и друштва. 

2.ИС.1.3.3.Разуме значај и показује одговоран однос 

према култур- но-историјском наслеђу сопственог и 

других народа. 

2.ИС.1.3.4.Разуме смисао обележавања и неговања 

сећања на важне лич- ности, догађаје и појаве из 

прошлости народа, држава, институција. 

2.ИС.1.3.5.Уочава елементе интеркултуралних односа и 

препознаје вред- ности друштва заснованог на њиховом 

неговању. 

2.ИС.1.3.6.Пореди историјски и савремени контекст 

поштовања људских права и активно учествује у 

интеркултуралном дијалогу. 

2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, елементе и 

последицеисторијских конфликата и криза са циљем 

развијања толеранције, културе дијалога и сензибилитета 

за спречавање потенцијалних конфликата. 

2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених 
историјских појмова. 2.ИС.2.1.2. Показује историјске 
појаве на историјској карти и препознаје историјски 
простор на географској карти. 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује улогу личности, 

процесе, појаве, дога- ђаје из националне и опште 

историје. 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност и квалитет 

различитих извора ин- формација о прошлости и 

садашњости и примењује их у истраживању. 2.ИС.2.2.2. 

Анализира предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге 

видове пристрасности у тумачењу историјских појава у 

историјским и савременим изворима информација и 

уочава њихове последице. 

2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве дугог трајања, 
уочава сличности и прави разлику у односу на њихов 
савремени и историјски контекст. 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира променљивост 

историјског простора у различитим периодима, уз 

употребу историјске, географске и савремене политичке 

карте. 
2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, 
догађаје и лично- сти из опште и националне историје. 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу истраживања 

различитих извора инфор- мација о прошлости и 

садашњости. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне разлике и 

сличности у тума- чењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора. 2.ИС.3.2.3. 

Усмено објашњава резултате самосталног елементарног 

истраживања и аргументовано брани изнете ставове и 

закључке. 

њихову релевантност за 

истраживање; 
− уочи континуитет и промене 

код одређе- них историјских 

појава и процеса кратког и дугог 
трајања; 

− анализира узрочно-

последичне везе и 

идентификује их на 

конкретним приме- рима; 
− примењује основну 

методологију у еле- ментарном 
историјском истраживању и 
резултате презентује у усменом, 

писаном, или дигиталном 
облику; 

− објасни разлику између 

методолошки утемељеног и 

ненаучног приступа интер- 

претацији прошлости; 
− препозна на конкретним 

примерима злоупотребу 
историје и изведе закључак о 
могућим последицама на развој 
историј- ске свести у друштву; 

− наведе типове државних 

уређења у перио- ду средњег и 

новог века и издвоји њихове 

специфичности; 

− анализира специфичности и 
утицај међународних односа на 
положај држава и народа; 

− идентификује најважније 

друштвене групе, њихове улоге 

и односе у епохи феудализма; 
− анализира развој и промене у 

друштвеној структури и 
односима у средњем и новом 
веку; 

− идентификује најважније 

одлике српске државности у 

средњем веку; 

− упоређује сличности и разлике 

између средњовековне и модерне 

српске држав- ности у првој 

половини 19. века; 
− анализира структуру и 

особености срп- ског друштва и 

уочава промене изазване 
политичким и економским 
процесима у периоду средњег и 
новог века; 

− уочава повезаност појава из 

политич- ке, друштвене, 

привредне и културне 

историје; 
− на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности појава и 
процеса из наци- оналне 

историје са појавама и 
процесима у регионалним, 
европским и светским 
оквирима; 

− идентификује основне 

елементе привред- ног живота и 

њихов утицај на друштвене 

КЉУЧНЕ ПОЈАВЕ, ПРОЦЕСИ И 

ЛИЧНОСТИ ЕПОХЕ 

Сеобе народа и 

колонизација 

Покрштавање 
Развој писмености, науке и 
цивилизације 
Верски покрети, односи и ратови 

(крсташки ратови, Велики раскол, 

јереси, исламизација, реформација, 

противреформација) 
Српски народ, земље, државност, 
друштво и цркве- на организација 
Османлијска освајања 
Научно-техничка и географска открића 
Развој и утицај нових идеја (хуманизам 

и ренесан- са, просветитељство) 

Револуције 

Уставност 

Српска 

револуција 

Кнежевина 

Србија 

Истакнуте личности: Јустинијан I, 

Ираклије I, Му- хамед, Карло Мартел, 

Карло Велики, кнез Власти- мир, цар 

Симеон, Јован Владимир, цар Самуило, 

Василије II, краљ Михаило, Ћирило и 

Методије, цар Отон I, цар Хенрих IV, 

папа Гргур VII, папа Ур- бан II, 

Фридрих I Барбароса, Ричард Лавље 

Срце, Саладин, цар Манојло I Комнин, 

папа Иноћентије III, бан Кулин, Стефан 

Немања, Стефан Првовен- чани, Сава 

Немањић, Милутин, Стефан Дечански, 

Стефан Душан, цар Карло IV 

Луксембуршки, кнез Лазар и кнегиња 

Милица, Твртко I Котроманић, Стефан 

Лазаревић, деспот Ђурађ Бранковић, 

султанија Мара, српски деспоти у 

јужној Угарској, Ђурађ Кастриот 

Скендербег, Мехмед II Освајач, Јанко 

Хуњади, краљ Матија Корвин, Јохан 

Гутен- берг, Изабела Кастиљска, Марко 

Поло, Кристифор Колумбо, Фернандо 

Магелан, Ђото, Петрарка, Бо- качо, 

Леонардо да Винчи, Микеланђело 

Буонароти, Николо Макијавели, Никола 

Коперник, Исак Њутн, Мартин Лутер, 

Карло V и Филип II Хабзбуршки, 

Сулејман Величанствени, Мехмед-паша 

Соколовић, Хенри VIII, Елизабета I, 

Сервантес, Вилијам Шек- спир, 

Молијер, Луј XIV, Петар Велики, 

Арсеније 
III Црнојевић, Арсеније IV Јовановић, 
принц Еуген 
Савојски, Монтескје, Волтер, Џејмс Ват, 

Хердер, Катарина II, Марија Терезија, 

Робеспјер, Наполеон Бонапарта, вожд 

Карађорђе, кнез Милош, кнегиња 

Љубица, Доситеј Обрадовић, Вук 

Караџић, браћа Грим, прота Матеја 

Ненадовић, Петар I и Петар 
II Петровић Његош, Сава Текелија, 
митрополит Стефан Стратимировић, 

патријарх Јосиф Рајачић, Лајош Кошут, 
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2.ИС.3.2.4. Писано и графички приказује резултате 
елементарног истра- живања уз употребу 
компјутерских програма за презентацију (текстуал- них, 
визуелних, филмских датотека и power point програма). 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе у 

историјском контек- сту и на основу добијених 

резултата изводи закључке. 

промене у средњем и новом 

веку; 
− анализира положај и начин 

живота деце, жена и 

мушкараца, припадника разли- 
читих друштвених слојева и 
мањинских група у средњем и 
новом веку; 

− изводи закључак о динамици 

одређе- них историјских појава 

и процеса из националне и 

опште историје, користећи 

историјску карту; 
− идентификује најзначајније 

последице настанка и ширења 
различитих верских учења у 
историјском и савременом 

контексту; 

− уочава присуство политичких, 

привред- них, научних и 

културних тековина сред- њег и 

новог века у савременом 

друштву; 
− илуструје примерима значај 

прожимања различитих 
народа, култура и цивилиза- 
ција; 

Пушкин, Гогoљ, Дикенс, Балзак, кнез 
Александар Карађорђевић, Тома Вучић 
Перишић, Илија Гарашанин, Стеван 
Книћанин... 
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 − препознаје утицај идеја и 

научно-технич- ких открића на 

промене и развој друштва, 

културе и образовања; 
− учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

активности у школи или у ло- 
калној заједници које подстичу 
друштвену одговорност и 
неговање културе сећања; 

− разликује споменике из 

различитих епоха са посебним 

освртом на оне у локалној 

средини; 
− препознаје улогу легенди и 

митова у реконструкцији 

прошлости и изградњи 

колективног и индивидуалног 
идентитета; 

− препознаје на конкретним 

примерима злоупотребе 

митова у историјском и 

савременом контексту. 

ДРЖАВА И ИНСТИТУЦИЈЕ 
Типови државних 

уређења Монархија 

Република 

Градска 

комуна 
Међудржавни односи 
Структура, унутрашње уређење и 

институције Скупштине 

Законодавство, државна управа и 

војска Односи државе и цркве 
Секуларизација 
Истакнуте владарске породице Европе 

(Каролинзи, Отонска династија, Капети, 

династија Арпадоваца, Хоенштауфовци, 

Комнини, Плантагенети, Валоа, 

Асеновци, Палеолози, Анжујци у Јужној 

Италији и Угарској, Медичи, 

Хабзбурговци, Тјудор, Бурбони, 

Османлије, Романови) 
Истакнуте српске владарске породице 
(Немањићи, Котроманићи Лазаревићи, 
Бранковићи, Мрњавче- вићи, Балшићи, 

Косаче, Црнојевићи) 
ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ 
ОДНОСИ 

Типови друштвених уређења и односа 

Патријахално друштво 

Феудализам 

Вазални 

односи 

Сталежи/друштвени 

слојеви и групе 

Мануфактура 

Натурална 

привреда Робно-

новчана привреда 

Капитализам 
КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ 
ЖИВОТ 

Религије и 

веровања 

Православље 

Католичанство 

Ислам 
Јудаизам 
Протестант
изам Јереси 
Сујеверје 

Обичаји 

Наука 

Образова

ње 

Штампа 

Породични и родни 
односи Болести и лечење 
Задужбинарство и 
споменици 

ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА – МИТ, 

ЛЕГЕНДА, НАУКА 

Митови, легенде и предања – значење 

и значај некад и сад 

Злоупотреба историје и 

митова Псеудоисторија 

Савремени политички 

митови Научна 

методологија 
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Култура сећања 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Циљ учења географије је да ученик развија систем географ- ских знања и вештина, свест и осећање припадности држави Ср- бији, 
разумевањe суштине промена у свету, неговањe и стицањe моралних вредности, еколошке културе, одрживог развоја, етнич- ке и верске 

толеранције које ће му помоћи у професионалном и личном развоју. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем наставног предмета географија ученик је оспосо- бљен да користи практичне вештине (оријентација у простору, практично 
коришћење и познавање географске карте, географских модела, савремених технологија – ГПС и ГИС и инструменте-ком- пас, 
термометар, кишомер, ветроказ, барометар) ради лакшег сна- лажења у простору и времену. Ученик је оспособљен да приме- њује 
географска знања о елементима географске средине (рељеф, клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, 

насеља, саобраћај), о њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради пла- нирања и 
унапређивања личних и друштвених потреба, национал- них и европских вредности. 

Основни ниво 

Примењује и тумачи различите изворе са географским ин- формацијама (географска карта, географски модели, ГПС, часопи- си, 
научнопопуларна литература, статистички подаци, интернет) ради планирања и организовања различитих активности. Користи основна 
знања о географским чињеницама да би разумео, зашти- тио и рационално користио природне и друштвене ресурсе у ло- калној средини, 
Републици Србији и земљама у окружењу. 

Средњи ниво 

Картографски приказује географске објекте, појаве и процесе; разуме могућности примене савремених технологија ради планира- ња и решавања 
различитих личних и друштвених потреба. Само- стално објашњава природне и друштвене услове и ресурсе и разуме њихов утицај на 
наравномеран друштвеноекономски развој Републи- ке Србије и региона и активно учествује у валоризацији географске средине. Разуме 
савремене проблеме у локалној средини и својој др- жави, предлаже начине и учествује у акцијама за њихово решавање. 

Напредни ниво 

Користи аналогне и дигиталне географске карте, географске и статистичке истраживачке методе; упоређује и критички разма- тра 
одговарајуће научне податке да би објаснио географске чиње- нице и њихов допринос за решавање друштвених потреба и про- блема. 
Критички анализира и објашњава географске везе и односе између соларног система, геолошког развоја Земље, природних услова и ресурса 
и поштује принципе одрживог развоја. Анали- зира и аргументовано објашњава друштвеноекономске карактери- стике регионалног развоја 
Републике Србије и регионалних цели- на у свету; предвиђа и учествује у регионалном развоју, заштити и унапређивању локалне средине. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Примена 

географских вештина за организовање активности у простору и времену 

 

Основни ниво 

Примењује и тумачи географске елементе који су приказани на картама различитог размера и садржаја, користи ГПС (систем за глобално 
позиционирање) и остале усмене и писане изворе са географским информацијама за сакупљање података на терену које повезује и користи 
за планирање и организовање својих ак- тивности у непосредном окружењу. 

Средњи ниво 
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Представља географске елементе картографским изражајним средствима и разуме могућности примене савремених технологија (ГИС) за 
архивирање и приказивање картографских података ради планирања и обављања различитих активности које су значајне за развој 
друштва. 

Напредни ниво 

Анализира географске елементе приказане на аналогним и дигиталним картама; процењује квалитет и тачност; разуме потре- бу 
ажурирања података ради њиховог коришћења за научна, при- вредна, демографска и друга планирања. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Коришћење географских знања за активно и одговорно учешће у животу заједнице 

Основни ниво 

Користи знања о основним природним и друштвеним ре- сурсима у локалној средини и Републици Србији, разуме њихове вредности и 
рационално их користи у свакодневном животу. 

Средњи ниво 

Изучава и процењује природне и друштвене услове и ресур- се, њихов утицај на неравномеран друштвеноекономски развој Ре- публике 

Србије и региона и у својој средини предлаже начине за њихово ублажавање. 

 

 

Напредни ниво 

Анализира, дискутује и тумачи регионални развој Републике Србије и регионалних целина у свету; поштује принципе одржи- вог развоја 
и учествује у унапређивању националних и европских вредности. 

 

Разред Други 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја програма 

2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог 
размера и садр- жаја, користи компас и систем за 
глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у 
простору и планирања активности. 
2.ГЕ.1.1.3. Правилно дефинише географске појмове и 
користи различите изворе (статистичке податке, научно 
популарну литературу, географске часописе, 
информације из медија, интернет) за прикупљање и 
предста- вљање географских података у локалној 
средини, Републици Србији и земљама у окружењу. 
2.ГЕ.1.2.4. Разуме концепт одрживог развоја као услов за 
опстанак и напредак људског друштва и привредни 
развој. 
2.ГЕ.1.3.1. Описује историјско-географске факторе и 
њихов утицај на неравномеран регионални развој 
Републике Србије и земаља у окружењу. 2.ГЕ.1.3.2. 
Наводи географске факторе који утичу на размештај 
станов- ништва, насеља и привреде у Републици Србији 
и земљама у окружењу. 2.ГЕ.1.3.3. Описује демографски 
развој (природни и мeханички) и струк- туре 
становништва у Републици Србији и земљама у 
окружењу. 
2.ГЕ.1.3.4. Разуме појмове: транзиција, интеграција, 
глобализација и њихов утицај на промене и проблеме у 
Републици Србији и земљама у окружењу. 
2.ГЕ.2.1.1. Правилно користи картографска изражајна 
средства за скици- рање географских карата различитог 
размера и садржаја. 
2.ГЕ.2.2.2. Објашњава географске везе између природних 

− користи картографски метод у 

објашњава- њу процеса у 

географском простору; 
− анализира и израђује тематске 
карте; 
− реализује истраживачки 

пројекат на задату тему; 

− користи статистичке изворе и 

средства ИКТ-а у анализи 

демографских диспари- тета у 

свету и одабраним регијама; 

− објашњава факторе 
популационе ди- намике и 

доводи их у везу са степеном 
друштвено-економског 
развоја; 

− критички вреднује ефекте 

популационе политике и 

предлаже мере демографског 

развоја у будућности; 
− разматра демографске 

пројекције на глобалном и 
регионалном нивоу; 

− користећи географску карту 

доводи у везу географски 

положај насеља са његовим 

развојем; 
− успоставља односе између 

Друштвена географија 

 
Предмет проучавања, подела, задаци и 
развој друштвене географије. 
Извори података и методе проучавања 
у друштве- ној географији. 
Картографски метод. 

Становништво и демографски 

процеси 

 
Распоред 
становништва. 
Популациона 
динамика. 
Демографска 
транзиција. Просторна 
мобилност. Структуре 
становништва. 
Популациона 
политика. 

Рурални и урбани простор 

 
Фазе урбанизације. 
Деаграризација и 
дерурализација. 
Структура и ширење градских 
простора. Функционалне везе града и 
околног простора. Поларизација 
развоја насеља. 
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услова, ресурса и људских делатности. 
2.ГЕ.2.2.3. Објашњава географски размештај природних 
ресурса у Репу- блици Србији, региону и Европи и 
објашњава њихов утицај на економски развој. 
2.ГЕ.2.3.1.Објашњава утицај географских 
фактора на демографски развој, размештај 
становништва, насеља и привреде у свету. 
2.ГЕ.2.3.2. Објашњава савремене проблеме човечанства 
(сукоби и насиље, незапосленост, глад, недостатак 
пијаће воде, дискриминација, болести зависности) и 
наводи мере за њихово превазилажење. 

2.ГЕ.2.3.3. Дефинише појам глобалне економије и 

тржишта и наводи факторе који утичу на њихов настанак 

и развој. 

процеса у развоју насеља и 
економског и популаци- оног 
развоја користећи географску 
карту и ИКТ; 

− објашњава поларизацијске 

процесе у ра- звоју насеља и 

даје примере на локалном и 

глобалном нивоу; 
− анализира утицај природних и 

друштве- них фактора на развој 
привреде у целини и појединих 
привредних делатности; 

− доводи у везу ниво 

развијености привреде у целини 

и појединих привредних грана 

са стањем животне средине и 

социјалним односима у 

изабраним регијама; 

Привреда и географски простор 

 
Економско-географска валоризација 
природних услова и ресурса. 
Привреда и животна 
средина. Глобални 
економски развој. 
Економско-географске 
регије. 
Мултинационалне 
компаније. 
Међународне економске организације 
и интегра- ције. 
Одрживи развој. 
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2.ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и 

истраживачке резул- тате (географске карте, сателитске 

снимке, статистичке податке, научну литературу, 

географске часописе, информације из медија, интернет); 

изводи закључке и предлаже мере за решавање 

друштвених проблема. 2.ГЕ.3.1.4. Анализира аналогне и 

дигиталне тематске карте (природних појава,система и 

природне средине, друштвених појава и створених 

добара) и објашњава узроке који су утицали на актуелно 

стање, постојеће појаве и објекте. 

2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове 
последице на глобал- ном нивоу и познаје савремене 
мере и поступке који се користе за њихово решавање. 

2.ГЕ.3.3.1. Анализира утицај друштвених фактора на 

степен економске развијености различитих регија у 

свету. 

2.ГЕ.3.3.2. Анализира глобалне друштвене промене 

(транзиција, интеграција, глобализација, депопулација, 

неравномеран размештај становништва, пренасељеност 

градова, деаграризација) и њихов утицај на друштвене 

и економске токове на глобалном нивоу. 
2.ГЕ.3.3.3. Објашњава глобалну и националну економију, 
глобално и национално тржиште и анализира факторе 
који утичу на њихов развој. 2.ГЕ.3.4.2.Анализира 

географске факторе и њихов утицај на развој регио- 
налних целина на глобалном нивоу. 

2.ГЕ.3.4.3. Објашњава трансформације регија на 

глобалном нивоу и познаје правце њиховог даљег 

развоја. 

− издваја економско-географске 

регије света користећи изворе 

економске статистике и 

тематске економске карте; 
− критички вреднује утицај 

мултинаци- оналних компанија 

и међународних организација 
на развој и функционисање 
међународне трговине и 
неравномеран економски развој 
у свету; 

− разликује појам, политички 

статус и хије- рархију 

организације територије; 

− уочава ефекте 

центрипеталних и цен- 

трифугалних друштвено-

политичких процеса на 

територијални интегритет и 

суверенитет државе; 

− раздваја фазе у еволуцији 
политичко-гео- графске карте 
света од средине XIX века до 
данас; 

− анализира везе између 

природних ре- сурса, 

демографских процеса и 

степена економског развоја на 

примерима регија уз помоћ 

географске карте и ИКТ; 

− доводи у везу регионалне 
проблеме са ти- повима 
економског развоја на 
примерима у свету; 

− објашњава утицај глобалних 

процеса на очување 

идентитета на примерима из 

регија у свету; 
− користи различите изворе 

географских информација. 

Политичкогеографски процеси 

 
Територија. 
Политички статус територије. 

Административно-територијална 

организација простора. 
Држава. 
Сепаратизам, иредентизам, 

регионализам, аутоно- маштво. 
Политичка карта света. 

Регионалнo-географске теме и 

глобални процеси 

 
Tуристичке регије Јужне Европе. 
Велике урбане регије Западне и Средње 

Европе. Природни ресурси и 

транзициони процеси у Источ- ној 

Европи (Руска Федерација и Украјина). 

Савремена миграциона кретања у 
европским регијама. 

Културно-цивилизацијске тековине и 

трансформа- ција географског простора 

Југозападне Азије. 

Специфичности географског развоја 

Јужне Азије. Демографски и урбано-

географски процеси у Источној Азији. 
Проблеми природних непогода у 
Југоисточној Азији. 

Културно-цивилизацијска 

трансформација Африч- ког 

Средоземља. 

Географски проблеми Сахарске и 

Субсахарске Африке. 

Културни, економски и политички 

развој и утицај САД и Канаде на 

глобалне процесе у свету. 

Друштвено-географски процеси у 

Мексику, Кари- бима и Централној 

Америци. 

Регионално-географске 

специфичности Јужне Америке. 

Савремени друштвено-географски 

развој Аустра- лије. 
Еколошка угроженост Океаније. 
Последице климатских промена на 
Антарктику. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм оријентисан на процес и исходе учења наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању процеса наставе    и учења. 

Полазећи од датих исхода и кључних појмова садржаја, образовних стандарда за крај општег средњег образовања, циљева и исхода 

образовања и васпитања, кључних компетенција за це- ложивотно учење, предметних и општих међупредметних компе- тенција, 

спецефичних предметних компетенција, наставник најпре креира свој годишњи (глобални) план рада из кога ће касније ра- звијати своје 

оперативне планове. Наставник има слободу да сам одреди број часова за дате теме у годишњем плану. 

Предметни исходи су дефинисани на нивоу разреда у складу 

са ревидираном Блумовом таксономијом и највећи број њих је на нивоу примене. Редослед исхода не исказује њихову важност јер су сви од 

значаја за постизање циља предмета. Од наставника се очекује да операционализује дате исходе у својим оперативним плановима за 

конкретну тему, тако да тема буде једна заокружена целина која укључује могућа међупредметна повезивања. У фази планирања и писања 

припреме за час наставник дефинише циљ и исходе часа. 

Основна карактеристика наставе и учења географије је исти- 
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цање исхода учења, односно исказа о томе шта ученици знају, ра- зумеју и могу да ураде на крају периода учења, уместо фокуси- рања на оно 

о чему наставник намерава да подучава. Предвиђени исходи представљају знања, вештине, ставове и вредности које  сви ученици треба да 

развију на крају другог разреда. Наставник  у процесу учења код ученика развија истраживачки приступ у проучавању простора, омогућава 

реализацију истраживања, при- мену географских метода за постизање исхода учења. Многи гео- графски садржаји односе се на просторе 

који су знатно удаљени од простора локалне средине ученика, тако да применом ИКТ-а се омогућава визуалан доживљај свих делова света.У 

оквиру тема дат је предлог географског истраживања, уче- ници се опредељују за једно у складу са својим интересовањима и предзнањем, 

које реализују у току школске године. Пројектни за- даци се могу реализовати у мањим групама. Наставник на почет- ку школске године 

упознаје ученике са наставним темама које ће бити реализоване у другом разреду као и са начином рада, одаби- ром теме и критеријумима за 

вредновање пројектног задатка. Теме истраживања треба да буду у складу са планираним исходима у другом разреду. Неопходно је да ученик 

врши избор релевантних извора географских знања и информација, анализира их, повезује у сазнајне целине и користи у решавању 

постављеног проблемског задатка. Истраживачке активности ученика, наставник, усмерава на друштвеногеографске процесе, њихову 

анализу и синтезу. При- ликом планирања и реализовања пројектног задатка неопходно је да наставник прати активности ученика помаже, 

усмерава, бележи ангажовање ученика и код њих развија критички однос према гео- графском простору и процесима који се у њему одвијају. 

Као при- мер за реализацију пројектног задатка може послужити интернет платформа eTwinning. Ученици обрађују прикупљене информаци- 

је појединачно или у групи, анализирају их, излажу резултате по- моћу тематских карата, планова, графикона, дијаграма, схема, цр- тежа, 

фотографија, видео записа и презентација и изводе закључке о процесима и променама у географском простору. 

 

БИОЛОГИЈА 

 

Циљ учења Биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост, способности, вештине и ставове ко- рисне у 
свакодневном животу, да развије мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку, уз примену концепта одр- живог развоја, 
етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учећи биологију у општем средњем образовању, ученик ће овладати знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме структуру, 
филогенију и еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у природи, као и огромну човекову одговорност за очување животне 
средине и биолошке разноврсности на Земљи. Овако стечена знања из биологије и биолошких вештина приме- њиваће у свакодневном 
животу за побољшање сопственог здравља и одабир животног стила и учествовање у друштвеним дебатама ради доношења важних 
одлука, као што су одрживи развој и за- штита животне средине, заштита природе и биодиверзита и упо- треба биотехнологија. Бавећи се 
биологијом развијаће способност критичког мишљења, формираће научни поглед на свет, разумеће сличности и разлике између 
биолошког и других научних присту- па, и развиће трајно интересовање за биолошке феномене. 

 

Основни ниво 

Разуме основне принципе структуре и функције живих ор- ганизама, њихове филогенетске међуодносе и еволутивни развој живота на 
Земљи на основу Дарвиновог учења; разуме и примере- но користи биолошке термине који су у широј употреби; разуме и примерено 
користи стечена знања и вештине за практичну приме- ну у свакодневном животу, као што су лична хигијена, исхрана и животне навике 
и заштита животне средине. 

 

Средњи ниво 

Разуме и адекватном терминологијом исказује чињенице о типичним механизмима и процесима у биолошким системима, везама између 
структуре и функције у њима, и разуме основне узрочно-последичне везе које у тим системима владају; стечена знања активно користи у 
личном животу у очувању здравља и жи- вотне средине; учествује у друштвеним акцијама и дебатама са те- мом очувања животне 
средине и биолошке разноврсности; свестан је потребе одрживог развоја друштва и уме да процени које одлуке га омогућују, а које 
угрожавају. 

 

Напредни ниво 

Уме да анализира, интегрише и уопштава биолошке феноме- не и процесе, чак и на атипичним примерима; примењује стечена знања у 
решавању широког спектра животних ситуација; критич- ки анализира информације и ризике одређених понашања, и јасно аргументује 
ставове и животне навике који служе позитивном ра- звоју; разуме и користи језик биолошке струке, и може да прати усмену и писану 
биолошку комуникацију у медијима, иницира и учествује у друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања животне средине и 
одрживог развоја, природе и биолошке разно- врсности, и на основу биолошких знања и критичког погледа на свет користи и разуме 
савремене биотехнологије (вакцине, матич- не ћелије, генетски модификована храна, генетске основе наслед- них болести). 
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СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Грађа, 

функција, филогенија и еволуција живог света 

Ова компетенција омогућава ученику да овлада знањима и ве- штинама које ће му омогућити да разуме структуру, филогенију и еволуцију 
живог света, човеково место и његову улогу у природи. 
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Основни ниво 

Зна основе еволуционе биологије и основне чињенице о по- реклу, јединству и биолошкој разноврсности живота на Земљи. 

Средњи ниво 

Примењује знања из еволуционе биологије у објашњењу фи- логенетских промена које су довеле до настанка постојеће биоло- шке 
разноврсности на Земљи. 

Напредни ниво 

Дискутује и аргументује предности еволуционе теорије у од- носу на друга мишљења о пореклу и развоју живота на Земљи. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Молекуларна 

биологија, физиологија и здравље 

Ова компетенција омогућава ученику да стечена знања при- мењује у свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и одабир 
животног стила, као и доношење информисане одлуке о примени савремених биотехнологија. 

Основни ниво 

Зна основе молекуларне биологије, а посебно организацију генетичког материјала и основна правила генетике и наслеђивања, као и 
генетичку основу наследних болести; зна основне механи- зме одржавања хомеостазе, нарочито у односу на променљивост спољашње 
средине, и основне последице нарушавања хомеостазе организама на примеру човека. 

Средњи ниво 

Разуме значај молекуларне биологије и генетике у процесу настанка наследних болести; зна грађу и физиологију човека у и активно 
примењује та знања у свакодневном животу за очување сопственог здравља. 

Напредни ниво 

Уме да дискутује и аргументује физиолошке и неуроендокри- не основе адаптивног понашања, а посебно са аспекта функцио- налне 
интеграције организама. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Екологија, 

заштита животне средине и биодиверзитета, одрживи развој 

Ова компетенција омогућава ученику да учествује у друштве- ним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи развој и 
заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита. 

Основни ниво 

 

Разуме основне принципе заштите животне средине и природе. 

Средњи ниво 

Зна основне механизме дејства загађујућих материја и мере за отклањање последица загађења животне средине, као и основне факторе 
угрожавања природе и биодиверзитета и мере за заштиту природе. 

Напредни ниво 

Разуме сложене функционалне и хијерархијске везе између живих бића и њихове неживе околине у еко-системима и биосфе- ри, а 
посебно улогу и место човека у природи и његову одговор- ност за последице сопственог развоја. 
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ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

ТЕМA 
и кључни појмови садржаја 

2.БИ.1.3.3. Уме да објасни организацију генетичког 
материјала у ћелији (укљ. појмове ген, алел, хромозом, 
геном, генотип, фенотип); примењује основна правила 
наслеђивања у решавању једноствних задатака и зна да 
наведе неколико наследних болести. 
2.БИ.2.3.3. Зна како настаје варијабилност генетичког 
материјала и основне принципе популационе генетике 
(еволуционе генетике) и приме- њује та знања у 
решавању конкретних задатака. 
2.БИ.1.3.4. Зна основне чињенице о теорији органске 
еволуције и уме да на једноставним примерима препозна 
деловање природне селекције. 
2.БИ.2.3.4. Зна основне еволуционе механизме, основне 
типове селекције разуме како природна селекција 
наследне варијабилности доводи до настанка нових 
врста. 
2.БИ.1.1.2. Зна основне чињенице о пореклу и развоју 
живота на планети и схвата значај живота на Земљи у 
контексту његовог дуготрајног развоја. 2.БИ.2.1.2. 
Разуме поступност у развоју живих бића и разуме појам 
предачких форми. 
2.БИ.3.1.2. Разуме основне принципе филогеније и 
разлику између слич- ности и сродности живих бића. 
БИ.3.1.3. Познаје принципе филогенетске 
класификације12 и разуме њен значај у другим областима 
биологије. 
2.БИ.1.1.4. Зна основне чињенице о начину живота и 
распрострањењу карактеристичних представника 
најважнијих група живих бића. 
2.БИ.2.1.4. Зна основне чиниоце који опредељују начин 
живота и распро- страњење важних представника 
главних група живих бића. 
2.БИ.3.1.4. Разуме везу између начина живота и 
распрострањења живих бића и основних карактеристика 
њихове животне форме. 
2.БИ.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и 
унутрашње грађе методски одабраних представника 
живих бића (а посебно спољашњу и унутрашњу грађу 

човека).13 
2.БИ.2.3.2. Уме да опише морфофизиолошке промене 
биљака, животиња током развића (од формирања полних 
ћелија преко оплодње, (ембриоге- незе и органогенезе)14 
до сазревања и старења). 
2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори 
неживе и живе природе утичу на организме (механизми 
дејства абиотичких и биотичких фактора). 

– повеже Менделове законе 
наслеђивања са 
карактеристикама мејотичке 
поделе хро- мозома, посебно на 
примерима генетике човека; 

– разликује генетичку и 
фенотипску вари- јабилност; 

– графички прикаже и анализира 
одабране примере фенотипске 
варијабилности; 

– прикупи, прикаже и тумачи 
податке доби- јене 
истраживањем; 

– изнесе и вреднује аргументе 
на основу доказа; 

– идентификује начин на који 
основни ево- луциони 
механизми утичу на генетичку 
структуру популације; 

– идентификује след догађаја 
током процеса адаптација на 
одабраним примерима; 

– повеже деловање природне 
селекције са настанком нових 
врста; 

– конструише дрво живота у 
оквиру царства биљака на 
основу кључних филогенетских 
разлика у грађи, функцији и 
животним циклусима; 

– конструише дрво живота у 
оквиру царства животиња на 
основу кључних филогенет- 
ских разлика у грађи, функцији 
и развићу; 

– доведе у везу кључне 
филогенетске про- мене 
(промене грађе и функције) 
живих бића са еколошким 
факторима(утицај на 
преживљавање, размножавање 
и распоро- страњење); 

– идентификује улогу организама 
у процесу преноса енергије и 
супстанце у екоси- стему; 

ОСНОВИ ГЕНЕТИКЕ 

 
Tеорија мешаног наслеђивања. Особина 
и варијан- та особине. Наследни фактор 
и ген. Tеорија пар- тикуларног 
наслеђивања. Алел. Генотип. Фенотип 
– генетички узроци варијабилности 
особина. Средински узроци 
варијабилности особина. Ква- 
литативне и квантитативне особине. 
Комплексне особине и фенотипска 
пластичност. Хромозомска теорија 
наслеђивања и хромозомске мутације. 

 

УВОД У ЕВОЛУЦИОНУ 

БИОЛОГИЈУ 

Променљивост врста. 
Ламаркова теорија еволуције Дарвинова 
теорија еволуције. Харди − Вајнбергова 
равнотежа. Попу- лација. Генски фонд. 
Генетичка структура попула- ције. 
Еволуциони механизами (фактори 
еволуције). Неслучајно укрштање и 
учесталост генотипова. 
Адаптација. Специјација. Биолошки 
концепт врсте. Вештачка селекција. 

 
ГРАЂА, ФУНКЦИЈА И 
РАЗНОВРСНОСТ ОРГАНИЗАМА 

 
Еколошки фактори као селекциони 
агенси адапта- ција и настанка 
разноврсности организама. Еволу- 
циона новина. Царство биљака. 
Порекло биљака од зелених алги. 
Трендови у еволуцији животних 
циклуса биљака. Царство животиња. 
Порекло животиња од колонијалних 
протиста. Трендови у еволуцији 
животиња. 
Коеволуција цветница са инсектима, 
птицама и сисарима. 

2.БИ.1.4.2. Познаје основне законитости и принципе у 

екологији и осла- њајући се на те принципе уме да 

објасни основне процесе у еко-систему. 2.БИ.1.4.3. 

Схвата значај биодиверзитета и своју личну одговорност 

за заштиту природе и биодиверзитета. 

– повеже сопствене обрасце 

понашања са одрживим 

коришћењуем природних 

ресурса и могућом улогом у 

нарушавању биодиверзитета; 

– сарађује у тиму, поштујући 

разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични 

допринос постизању договора 

и афир- мишући толеранцију и 

Појава адаптација које су омогућиле 

адаптивну ра- дијацију у копненој 

средини. Царство гљива. Хете- 

ротрофија код гљива – сапротрофија, 

паразитизам, мутуализам. Кружење 

материје у екосистемима. 
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равноправност у дијалогу; 
– критички процени сопствени 

рад и рад сарадника у групи. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм Биологије у другом разреду гимназије, на свим сме- ровима, логично се надовезује на програм првог разреда. Изучава- њу 

живих бића приступа се са филогенетског аспекта. Програм је оријентисан на достизање образовних исхода и води развоју пред- метних, 
кључних и општих међупредметних компетенција. Исхо- ди су груписани у три наставне теме: Основи генетике, Увод у ево- луциону 
биологију и Грађа, функција и разноврсност организама. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Полазећи од исхода и кључних појмова садржаја, наставник најпре креира свој годишњи-глобални план рада из кога ће касни- је развијати 
своје оперативне планове. Потребно је да наставник за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у односу на 
одабрани исход, дефинише исходе специфичне за наставну јединицу. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се 
неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различи- тих активности. У фази планирања 
наставе и учења веома је ва- жно имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одре- ђује садржаје предмета. Зато је потребно 
садржајима у уџбенику приступити селективно, водећи се предвиђеним исходима које треба достићи. Поред уџбеника, као једног од извора 
знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања. Препорука је да наставник планира и 
припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због оства- ривања предметних и међупредметних компетенција код ученика. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У остваривању наставе потребно је подстицати радозналост, аргументовање, креативност, рефлексивност, истрајност, одговор- ност, 
аутономно мишљење, сарадњу, једнакост међу половима. Препоручује се максимално коришћење ИКТ решења јер се могу превазићи 
материјална, просторна и друга ограничења (платформе за групни рад нпр. Pbworks, платформа Moodle, сарадња у „обла- ку” као Гугл, Офис 
365...; за јавне презентације могу се користити веб решења нпр. креирање сајтова, блогова – Weebly, Wordpress...; рачунарске симулације као 
нпр. https://phet.colorado.edu/sr/ и апли- кације за андроид уређаје; домаћи и међународни сајтови и порта- ли, нпр. www.cpn.rs, 
www.scientix.eu, www.go-lab-project.eu, www. scienceinschool.org, www.science-on-stage.eu и други). 

 

 

 

 

 

 

РЕД. 

БРОЈ 

 

НАСТАВНИ  ТЕМА 

 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Број  часова  по 

теми 

ОБРАДЕ УТВРЂИВАЊА ОСТАЛО 

1. ФИЗИОЛОГИЈА  БИЉАКА 6 2 1 9 

2. МОРФОЛОГИЈА  И 

СИСТЕМАТИКА 

БЕСКИЧМЕЊАКА 

19 11 1 31 

3. МОРФОЛОГИЈА  И 

СИСТЕМАТИКА ХОРДАТА 

13 7  20 

4. ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА  И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ  

СРЕДИНЕ 

10 3 1 14 

УКУПНО 48 23 3 74 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpn.rs/
http://www.cpn.rs/
http://www.cpn.rs/
http://www.cpn.rs/
http://www.go-lab-project.eu/
http://www.go-lab-project.eu/
http://www.science-on-stage.eu/
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РЕДНИ 

БРОЈ  

НАСТАВН

Е ТЕМЕ 

 

НАСТАВНА  

ТЕМА 

 

 

Број  

часов

а 

 

НАЧИН  И  ПОСТУПАК  

ОСТВАРИВАЊА 

 

АКТИВНОСТИ  

УЧЕНИКА 

 

ЦИЉЕВИ  И ЗАДАЦИ  

САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

1. 
ФИЗИОЛОГИЈА  

БИЉАКА 
9 

 Фронтални 

 Индивидуални 

 Активно  

слушанње 

 Разговор 

 Коришћењ  

нових  извора  

знања 

- упознавање  метаболичких  

процеса  биљака (фотосинтезе и  

дисања),              

  - проширивање и продубљивање 

знања о животном  циклусу  

биљака, 

-схватање  значаја  биљних  

хормона; 

2. 

МОРФОЛОГИЈА  

И 

СИСТЕМАТИКА 

БЕСКИЧМЕЊАК

А 

31 

 Фронтални 

 Индивидуални 

 Групни 

 Рад у пару 

 Активно  

слушанње 

 Разговор 

 Коришћењ  

нових  извора  

знања 

 Повезивање 

знања 

 Закључивање 

- упознавање  основне  

организације  

животиња(ткива,органа,органски

х система и  симетрије); 

- разумевање порекла 

вишећњлиских животиња; 

- стицање знања о  телесној  

организацији сунђера , 

дупљара,пљоснатих, ваљкастих и 

чланковитих црва, 

зглавкара,мекушаца и  

бодљокожаца; 

- упознавање распрострањености 

и значаја горе  на ведених  

организама, 

- стицање  знања  о  

класификацији  бескичмењака и   

упознавање  карактеристичних  

преставника, 

3. 

МОРФОЛОГИЈА  

И 

СИСТЕМАТИКА 

ХОРДАТА 

20 

 Фронтални 

 Индивидуални 

 Групни 

 Рад у пару 

 Активно  

слушанње 

 Разговор 

 Коришћењ  

нових  извора  

знања 

 Повезивање 

знања 

 Закључивање 

-Проширивање  знања  о  

организацији, пореклу  и   

еволуцији   хордата. 

- стицање  знања  о  телесној  

организацији   кичмењака  кроз  

упоредни  преглед  грађе; 

- упознавање  порекла  и  развоја 

риба ,  водоземаца, гмизаваца, 

птица  и  сисара; 

-- стицање  знања  о  

класификаци  и  значају  

кичмењака; 

4. 

ЕКОЛОГИЈА И 

ЗАШТИТА  И 

УНАПРЕЂИВАЊ

Е ЖИВОТНЕ  

СРЕДИНЕ 

 

 Фронтални 

 Индивидуални 

 Групни 

 Рад у пару 

 Активно  

слушанње 

 Разговор 

 Коришћење  

нових  извора  

знања 

 Закључивање 

 Упознавање  еколошких  

појмова 

 Развијање  вештина и  

умења  из  области  

екологије 

 Развијање  правилног  и  

свесног  односа према  

природи 

 Стицње   знања о  

променама које   

људском  делатношћу  

настаје  у  природи 
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МАТЕМАТИКА 

 

Циљ учења Mатематике је да ученик, усвајајући математич- ке концепте, знања, вештине и основе дедуктивног закључивања, развије 
апстрактно и критичко мишљење, способност комуника- ције математичким језиком и примени стечена знања и вештине у даљем 
школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем математике ученик је оспособљен да мисли мате- матички, овладао је математичким знањима и концептима и кри- тички анализира 
мисаоне процесе, унапређује их и разуме како они доводе до решења проблема. Развио је истраживачки дух, способност критичког, 
формалног и апстрактног мишљења, као и дедуктивно и индуктивно мишљење и размишљање по аналогији. Развио је способност 
математичке комуникације и позитивне ста- вове према математици и науци уопште. Ученик примењује мате- матичка знања и вештине за 
решавање проблема из природних и друштвених наука и свакодневног живота , као и у професионал- ној сфери. Оспособљен је да стечена 
знања и вештине користи у даљем школовању. 

Основни ниво 

Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и друштвене појаве. На основу непосредних ин- формација 
ученик уочава очигледне законитости, доноси закључке и директно примењује одговарајуће математичке методе за реша- вање проблема. 
Израчунава и процењује метричке карактеристике објеката у окружењу. Процењује могућности и ризике у једностав- ним свакодневним 
ситуацијама. Ученик користи основне матема- тичке записе и симболе за саопштавање решења проблема и тума- чи их у реалном контексту. 

Средњи ниво 

Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене појаве. Оспособљен је да формулише пи- тања и 
претпоставке на основу доступних информација, решава проблеме и бира одговарајуће математичке методе. Користи инфор- мације из 
различитих извора, бира критеријуме за селекцију по- датака и преводи их из једног облика у други. Анализира податке, дискутује и тумачи 
добијене резултате и користи их у процесу до- ношења одлука. Ученик просторно резонује (представља податке о просторном распореду 
објеката сликом или на менталном плану). 

Напредни ниво 

Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и друштвене појаве. Разуме математички језик и користи га 
за јасно и прецизно аргументовање својих ста- вова. Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на математички језик и решава 
их. Користи индукцију, аналогију, де- дукцију и правила математичке логике у решавању математичких проблема и извођењу закључака. 
Користи методе и технике реша- вања проблема, учења и откривања која су базирана на знању и искуству за постављање хипотеза и 
извођење закључака. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Специфична предметна компетенција разврстана је у три до- мена: Математичко знање и резоновање, Примена математичких знања и 
вештина на решавање проблема и Математичка комуни- кација. 

Основни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и ту- мачи међусобне односе (повезаност, зависност, узрочност) подата- ка, појава 
и догађаја. Разуме основне статистичке појмове и препо- знаје их у свакодневном животу. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Примењује једноставне математичке процедуре када су сви по- даци непосредно дати. Израчунава и процењује растојања, обиме, површине и 
запремине објеката у равни и простору. Израчунава веро- ватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. Доноси фи- нансијске одлуке 
на основу израчунавања прихода, расхода и добити. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова, ознака, фигура и графичких репрезентација и разуме захтеве јед- 
ноставнијих математичких задатака. Саопштава решења проблема користећи математички језик на разне начине (у усменом, писаном или 
другом облику) и разуме изјаве изражене на исти начин. Ту- мачи изјаве саопштене математичким језиком у реалном контексту. 

Средњи ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Формулише математичка питања и претпоставке на основу доступних информација. Бира критеријуме зa селекцију и транс- формацију 
података у односу на модел који се примењује. Бира математичке концепте за описивање природних и друштвених по- јава. Представља 
сликом геометријске објекте, упоређује каракте- ристике и уочава њихове међусобне односе. 
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Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. Бира оптималне опције у животним и професи- оналним 
ситуацијама користећи алгебарске, геометријске и анали- тичке методе. Уме да примени математичка знања у финансијским проблемима. 
Анализира податке користећи статистичке методе. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира ин- формације из различитих извора и одговарајуће математичке пој- мове и 
симболе како би саопштио своје ставове. Дискутује о ре- зултатима добијеним применом математичких модела. Преводи математичке 
формулације на свакодневни језик и обратно. 

Напредни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању ма- тематичких тврђења и у анализирању математичких проблема. Користи 
законе математичке логике и одговарајуће математичке теорије за доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулиса- них 
математичким језиком. На основу података добијених личним истраживањем или на други начин формулише питања и хипотезе. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи комплексних природних и друштвених појава. Бира и развија оптималне страте- гије за 
решавање проблема 

Домен 3. Математичка комуникација 

Користи математички језик при изношењу и аргументацији својих ставова и разуме захтеве сложених математичких проблема. Може да 
дискутује о озбиљним математичким проблемима. 

 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 3 часа 

Годишњи фонд часова 111 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја програма 

2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационалне и 

реалне бројеве, разли- чите записе тих бројева и преводи 

их из једног записа у други. 

2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме 

се појављују са- бирање, одузимање, множење, дељење, 

степеновање и кореновање и при томе по потреби 

користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске 
изразе. 2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који 
се своде на линеарне и квадратне једначине. 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде 

на линеарне неједначине и једноставне квадратне 

неједначине. 

2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне 

операције и кори- сти их . 

2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог 

троугла у једностав- ним реалним ситуацијама. 

2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи 

и скицира график линеарне, квадратне, степене, 

експоненцијалне, логаритамске и тригонометријских 

функција синуса и косинуса. 
2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене 
функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, 
екстремне вредности и тумачи их у реалном 
контексту). 

2.МА.1.4.4. Графички представља податке у облику 

дијаграма и табела, анализира податке и њихову 

расподелу. 

− трансформише и израчуна 

вредност јед- ноставних израза са 

степенима користећи својства 

операција и функција, по потреби 

користећи калкулатор; 
− скицира график степене 
функције; 
− комплексни број задат у 

алгебарском облику представи у 

равни, одреди његов модуо и 

примењује основне операције са 

комплексним бројевима; 

− реши једноставан проблем који 
се своди на квадратне једначине 
и неједначине и системе од 
једне квадратне и једне лине- 
арне једначине; 

− скицира и тумачи график 

квадратне функције; 

− израчуна вредност 

експоненцијалне и логаритамске 

функције, по потреби кори- стећи 

калкулатор; 
− скицира график 

експоненцијалне и лога- 
ритамске функције; 

− реши једноставне 

експоненцијалне и 

логаритамске једначине и 

СТЕПЕНОВАЊЕ И 

КОРЕНОВАЊЕ 

 

Степен чији је изложилац 

цео број. Функције у = x2 и 

у = x3. 
Степен чији је изложилац рационалан 
број. Комплексни бројеви. 

КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

 

Квадратнe 

једначинe. 

Вијетове 

формуле. 

Одређивање корена квадратне 

јеначине. Квадратна функција. 
Kвадратнe неједначинe. 
Систем од једне квадратне и једне 

линеарне једначине. 

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И 

ЛОГАРИТАМСКА 

ФУНКЦИЈА 

 
Експоненцијална функција. 
Једноставне експоненцијалне 

једначине и основне неједначине. 

Логаритам, његова својства и примене. 
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2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља 

га у равни и зна основне операције са комплексним 

бројевима. 

2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се 

појављују и елементар- не функције и при томе по 

потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине 

у којима се појављују елементарне функције . 

2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне 

неједначине. 2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и 

скуповне операције, исказни рачун и појам релације 

(посебно поретка и еквиваленције). 
2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у 

једноставним реалним ситуацијама. 

2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних 

функција и да их транс- формише користећи транслације 

и дилатације дуж координатних оса. 

2.МА.2.3.4. Решава проблеме користећи основна 

својства функција (област дефинисаности, 

периодичност, парност, монотоност, ...). 

основне неједначине; 
− израчуна вредност 

тригонометријске функције, по 
потреби користећи калку- латор; 

− примени адиционе формуле; 
− скицира графике основних 

тригономе- тријских функција; 

− реши проблем који се своди на 

основне тригонометријске 

једначине; 

− реши основну 

тригонометријску нејед- 

начину; 

− примени синусну и косинусну 

теорему у једноставним 

ситуацијама; 

− анализира и образложи 

поступак решава- ња задатка и 

дискутује број решења; 
− користи математички језик за 

система- тично и прецизно 
представљање идеја и решења. 

Логаритамска функција. Једноставне 

логаритамске једначине и основне 

неједначине. 

ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

 

Угао. Радијан. 

Тригонометријски 

круг. 

Основне тригонометријске 

функције. Адиционе формуле. 

Основне тригонометријске једначине и 

неједна- чине. 
Синусна и косинусна теорема. 

 

 

 

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Степеновање и кореновање 8 13 21 

Кбадратна једначина и 

квадратна функција 

10 15 25 

Експоненцијална и 

логаритамска функција 

9 12 21 

Тригонометриске функције 13 19 32 

Писмени задаци са исправком / 12 12 

Укупно 40 71 111 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

 

1. 

 

 

 

21 

Степеновање и кореновање 
 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-текст метода 

 -рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

25 

Кбадратна једначина и 

квадратна функција 
 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

21 

Експоненцијална и 

логаритамска функција 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

метода 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 
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-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива релације 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

32 

Тригонометриске функције 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива релације 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

5. 

 

 

12 

 

Писмени задаци са 

исправком 

 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

-примењује стечена 

знања 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

Циљ учења Физике јесте стицање функционалне научне пи- смености, оспособљавање ученика за уочавање и примену физич- ких 
закона у свакодневном животу, развој логичког и критичког мишљења у истраживањима физичких феномена. 

Општа предметна компетенција 

Кроз опште средњошколско учење физике очекује се да уче- ници повежу физичке законе и процесе са практичном применом и тако 

постигну научну писменост која ће им омогућити праћење и коришћење информација у области физике, исказаних језиком физике 
(физичким терминима, симболима, формулама и једначи- нама), дискусију и доношење одлука у вези с темама из области физике, 
значајним за појединца и друштво. На првом месту то се односи на безбедно руковање уређајима, алатима и комерцијалним 
производима и на бригу о животној средини. Поред тога, очекује се развијање истраживачког односа према окружењу кроз експе- 
риментални рад којим се упознаје научни метод, као и разумевање природе науке, научноистраживачког рада и подржавање доприно- са 

науке квалитету живота појединца и развоју друштва. 

Основни ниво 

Ученик објашњава појаве и процесе на основу познавања фи- зичких величина и законитости, решава једноставне проблеме и рачунске 
задатке уочавајући узрочно-последичне везе, користећи експлицитно дате податке и мерења; користи појмове и објашње- ња физичких 
појава за разматрање и решавање питања везаних за развој науке и технологије, коришћења природних ресурса и очу- вање животне 
средине; показује спремност да се ангажује и кон- структивно доприноси решавању проблема са којима се суочава заједница којој 
припада. 

Средњи ниво 

Ученик објашњава и решава сложеније физичке проблеме, рачунске и експерименталне задатке издвајајући битне податке који  се 
односе на дати проблем, успостављајући везе међу њима  и користећи одговарајуће законе и математичке релације. Знање из физике 
користи при решавању и тумачењу проблема у другим областима науке, технологије и друштва. Уз помоћ упутства, уче- ник може да 

припрема, изводи и описује огледе, експерименте и једноставна научна истраживања. 

Напредни ниво 

Ученик поседује научна знања из физике која му омогућава- ју решавање сложених физичких проблема и рачунских задатака, извођење 
експеримената и доношење закључака на основу позна- тих модела и теорија. Има развијене истраживачке способности и може да 
предвиђа ток и исход физичких процеса и експеримената повезујући знања и објашњења. Користи научну аргументацију и критички 
анализира добијене резултате. Зна да се до решења про- блема може доћи на више начина и бира најбоље у односу на зада- те услове. 
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ОПШТИ ТИП И ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

Разред Други 

Недељни фонд часова 1 + 0,5 часова 

Годишњи фонд часова 37 + 18,5 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја програма 

2ФИ.1.2.1. Разликује параметре гаса и својства 

идеалних гасова; зна све мерне јединице у којима се 

изражавају. 
2ФИ.1.2.2. Разликује основна агрегатна стања супстанце 
и њихова основ- на топлотна и механичка својства. 
2ФИ.1.2.3. Познаједијаграме који приказују промене 
стања гаса и међу- собну повезаност параметара гаса 
кроз једначину стања идеалног гаса. 2ФИ.1.2.4.Разуме 
Први принцип термодинамике и смер топлотне размене. 
2ФИ.1.2.5. Познаје дозвољене температурске скале и 
разликује материја- ле према њиховој топлотној 
проводљивости и стишљивости. 
2ФИ.2.2.1.Повезује гасне законе и једначину стања 
идеалног гаса са првим и другим принципом 
термодинамике и са топлотним капацитети- ма; тумачи 
дијаграме који приказују промене стања гаса у 
једноставним изо-процесима. 
2ФИ.2.2.2. Разликује повратне и неповратне процесе; 
разуме појмове, величине и појаве: моларна маса, 
апсолутна нула, Авогадров број, ентро- пија, топлотни 
капацитет, промена унутрашње енергије, рад гаса, 
топлота фазног прелаза, коефицијент термичког ширења 
и топлотне равнотеже. 2ФИ.2.2.3. Описује: реалне 
гасове, влажност ваздуха, дифузију, загрева- ње, 
хлађење, промене агрегатних стања – испаравање, 
кључање, топље- ње, ширење тела при загревању и рад 
топлотног мотора. 
2ФИ.2.2.4. Код објашњења топлотних својстава гаса 
разликујеи користи: специфични топлотни капацитет, 
моларни топлотни капацитет, топлоту фазног прелаза и 
специфичну топлоту фазног прелаза. 
2ФИ.3.2.1. Тумачиграфик Максвелове расподеле 
молекула по брзинама, дијаграме који приказују промене 
стања гаса у сложеним или цикличним процесима и 
график који описује међусобну интеракцију између 
молеку- ла – потенцијалну криву; разуме 
величине:тројна тачка,средња дужина слободног пута и 
ефективни пресек судара. 

– користи научни језик физике за 

описивање физичких појава; 

– повеже макроскопске 

карактеристике гаса са 

микроскопским 

карактеристикама кретања 

молекула, користи једначину 

стања идеалног гаса и графике 

(P,V,T) за објашњавање 

изопроцеса; 
– користи одговарајуће 

појмове, величи- не и законе 
за описивање енергијских 

трансформација у топлотним 

процесима и примењује их у 

конкретним ситуацијама 

(климатизација, топлотна 

изолација...); 

– примени Први принцип 
термодинамике за објашњење 
термодинамичких изопроцеса; 

– разматра неповратност 

топлотних проце- са са аспекта 

промене ентропије система; 

– познаје основни принцип рада 

топлотних машина, одреди 

коефицијент корисног дејства у 

термодинамичким циклусима; 

– повеже карактеристике 
молекулских сила са њиховим 
утицајем на макроскопска 
својства чврстих тела и 
течности: топлот- но ширење, 

еластичност, стишљивост, ви- 
скозност, површински напон и 
капиларне појаве (исхрана 
биљака, проток крви...), 
промене агрегатних стања; 

МОЛЕКУЛСКО-КИНЕТИЧКА 

ТЕОРИЈА ГАСОВА 

 
Модел идеалног гаса. Притисак гаса и 
Температура са становишта 
Молекулско-кинетичке теорије. 
Једначина стања идеалног гаса. 
Демонстрациони огледи: 
– Топлотно кретање молекула (модел 

Брауновог кретања). 
– Рејлијев оглед 
– Дифузија гасова 
Лабораторијска вежба 
1. Провера Бојл-Мариотовог закона. 

ТЕРМОДИНАМИКА 

 
Основни појмови и Принципи 
термодинамике. Ентропија. 
Демонстрациони огледи: 
– Адијабатски процеси (компресија, 
експанзија). 

ОСНОВИ ДИНАМИКЕ 

ФЛУИДА 

 
Параметри и једначине којима се 
описује кретање флуида. 
Примена једначина механике флуида. 
Демонстрациони огледи: 
– Бернулијева једначина (Вертикална 

цев са бочним отворима, Питоова цев, 
Прантлова цев...). 

– Магнусов ефекат. 
Лабораторијска вежба 
1. Провера Бернулијеве једначине 
(Вентуријева цев). 

2ФИ.3.2.2. Pазуме како од сложености молекула зависи 

број степени слободе, Поасонове (адијабатске) 

константе и унутрашња енергија гаса и препознаје 

једначине адијабатског процеса;решава сложеније 

рачунске и проблемске задатке из топлотне физике. 
2ФИ.3.2.3. Користи везу између макро и микро 
параметара гаса (прити- ска и средње кинетичке 

енергије молекула гаса, температуре и средње кинетичке 
енергије молекула гаса) за објашњење гасних процеса и 
појава у системима са великим бројем честица. 

2.ФИ.1.1.7. Разуме смисао појмова притисак код свих 

агрегатних стања и познаје основе статике и динамике 

флуида. 

2.ФИ.2.1.3. Примењује Хуков закон за објашњавање 

еластичних својстава тела; користи Архимедов закон, 

законе одржања, Бернулијеву једначину и друге ефекте 

код флуида за објашњавање појава и решавање 

– користи појмове и законе 

механике флуида за 

описивање њиховог кретања и 

кретања чврстих тела у 

гасовима и течностима; 

– користи одговарајуће појмове, 
величине и законе за тумачење 
деловања електричног поља; 

– разликује понашање 

диелектрика и про- водника у 

електричном пољу (плочасти 

кондензатор); 
– познаје електростатичке појаве 

у природи и пракси 
(електростатичка заштита, напон 

на ћелијској мембрани, 
пречишћавање ваздуха...); 

МОЛЕКУЛСКЕ СИЛЕ И ФАЗНИ 

ПРЕЛАЗИ 

 
Молекулске силе. 
Структура и еластичност чврстих 

тела. Вискозност и површински напон 

течности. 

Топлотна проводљивост. Топлотно 

ширење чврстих тела и течности. 
Фазни прелази (агрегатна стања). 
Демонстрациони огледи: 
– Топлотно ширење метала и гасова. 
– Врсте еластичности, пластичност. 
– Капиларне појаве. Површински напон 

(рамови са опном од сапунице и други 

начини). 
– Модели кристалних решетки. 
– Испаравање и кондензација. 
Лабораторијске вежбе 



35

7 

357  

 

проблема код течности и гасова. 
2.ФИ.3.1.2. Користи и разуме међумолекулске 
интеракције у флуидима за објашњење површинског 
напона и вискозности течности. 

2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: 

котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, 

пренос механичких таласа кроз течности и гасове, 

динамичка равнотежа тела, механичка осциловања и 

таласи;кори- сти уређаје и мерне инструменте за 

одређивање физичких величина, на пример, коефицијент 

површинског напона, модул еластичности, фреквен- ција 

осциловања звучне виљушке, момент инерције, убрзање 

куглице која се котрља низ коси жлеб. 

2.ФИ.1.3.1. Описује и објашњава физичке појаве: 
деловање електричног поља на наелектрисане честице и 
проводник, електростатичку заштиту, кретање 
наелектрисаних честица у електричном и магнетном 

пољу, магнетну интеракцију наелектрисања у кретању, 
узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна 

проводника, појаву електромагнетне индукције, принцип 
рада генератора наизменичне струје. 

2.ФИ.1.3.2. Разликује карактеристичне физичке 

величине за сваку тачку електричног поља (јачина поља 

и електрични потенцијал) и разуме 

да се при померању наелектрисања врши рад који зависи 

од разлике потенцијала. 

2.ФИ.1.3.4. Разликује електромоторну силу и електрични 

напон, унутра- шњу отпорност извора струје и 

електричну отпорност проводника и зна величине од 

којих зависи отпорност проводника. Разликује 

отпорности у колу једносмерне и наизменичне струје 

– демонстрира електростатичке 

појаве: линије сила поља, 

еквипотенцијалност, Фарадејев 

кавез, зависност капацитивно- 

сти плочастог кондензатора од 

растојања и површине плоча и 

врсте диелектрика; 
– користи одговарајуће појмове, 

величине и законе за објашњење 
основних карактери- стика 
проводника и електричне струје; 

– разликује електромоторну силу и 
напон; 

– решава прблеме са струјним 
колима; 

– тумачи механизме 

провођења струје у металима, 

електролитима и гасовима; 

– опише појаве које прате проток 

електрич- не струје и познаје 

њихову примену (то- плотно, 

механичко, хемијско и 

магнетно деловање); 

– самостално постави 
експеримент, прикупи податке 
мерењем, обради их на одговара- 
јући начин (табеларно, 
графички) одреди тражену 
величину са грешком мерења, 

објасни резултате експеримента 
и процени њихову сагласност са 
предвиђањима (овај исход се 

1. Одређивање модула еластичности 
жице. 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА 

 

Основни појмови и закони 

електростатике. Проводници и 

диелектрици у електричном пољу. 

Електрична капацитивност и енергија 

електричног поља кондензатора. 
Демонстрациони огледи: 
– Линије сила код електростатичког 

поља. 
– Еквипотенцијалност металне 

површине 
– Фарадејев кавез. 
– Електрична капацитативност 

проводника (зави- сност од величине 

и присуства других тела). 
– Зависност капацитативности од 

растојања плоча кондензатора и од 
диелектрика (електрометар, 
расклопни кондензатор). 
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(термогена отпорност, капацитив- на и индуктивна 

отпорност). 
2.ФИ.1.3.6. Наводи примере практичне примене знања 
из физике о елек- тричним и магнетним појавама и 

решава једноставне проблеме и задатке користећи 
Кулонов, Омов и Џул–Ленцов закон и примењује их у 
пракси. 2.ФИ.2.3.1. Објашњава физичке појаве: 
електрично пражњење у гасови- ма, појаву индуковане 
ЕМС у различитим случајевима, самоиндукцију 

и међусобну индукцију, настајање, основне 

карактеристике и спектар електромагнетних таласа, 

својства магнетног поља Земље. 

2.ФИ.2.3.2. Разуме смисао рада у електростатичком 

пољу. Познаје појам еквипотенцијалне површине и 

разуме везу између јачине електричног поља и 

потенцијала. 
2.ФИ.2.3.3. Користи оба Кирхофова правила при 

решавању проблема и задатака разгранатих струјних 
колаи уме да израчуна еквивалентну отпорност у колу 

једносмерне струје са серијском, паралелном или 
мешовитом везом. 

2.ФИ.2.3.5. Решава проблеме и задатке примењујући 

законе електроста- тике, електродинамике и магнетизма; 

користи уређаје и мерне инстру- менте и на основу 

анализе добијених резултата долази до емпиријске 

зависности између физичких величина. 
2.ФИ.3.3.1. Објашњава физичке појаве: деловање 
спољашњег електрич- ног поља на дипол, различито 
понашање дијамагнетика, парамагнетика и 

феромагнетика у спољашњем магнетном пољу и, на 
основу тога, наводи примере практичне примене 
феромагнетика, магнетни хистерезис, прин- цип рада 
генератора наизменичне струје заснован на Фарадејевом 
закону електромагнетне индукције, принцип рада 
Теслиног трансформатора, притисак електромагнетних 

таласа. 

2.ФИ.3.3.2. Уме да одреди јачину електричног поља два 

или више тачкастих наелектрисања у различитој 

геометријској конфигурацији и да израчуна поље 

наелектрисаних тела применом Гаусове теореме. 

2.ФИ.3.3.3. Разуме појам енергије електричног и 
магнетног поља и израчунава, на основу познатих 
релација, енергију електричног поља у плочастом 
кондензатору и магнетну енергију у соленоиду. 

2.ФИ.3.3.5. Решава сложеније проблеме, рачунске и 

експерименталне задатке, и формулише научна 

објашњења појава примењујући законе електростатике, 

електродинамике и магнетизма и истраживачки приступ, 

не само у оквиру наставног предмета, већ их препознаје и 

решава и у пракси и свакодневном животу. На пример, 

осмишљава начин решавања проблема у струјним 

колима са R, L, C елементима, експериментално их 

одређује и тумачи добијене резултате; разуме физичке 

процесе и релације у вези са осцилаторним LC колом. 
2.ФИ.2.1.5.Користи уређаје и мерне инструменте за 
мерење физичких величина, на пример, густине, средње 
брзине, убрзања, коефицијента трења клизања, 
константееластичности опруге, брзинe звука у ваздуху...; 
уме да представи резултате мерења таблично и графички 

и на основу тога дође до емпиријске зависности, на 
пример, силе трења од силе нормалног притиска, периода 
осциловања математичког клатна од његове дужине, 
периода осциловања тега на опрузи од масе тега. 

односи на све наведене области); 

– решава једноставније 

квалитативне и рачунске 

проблеме, јасно изрази идеју, 

објасни поступак решaвања и 

анализира добијени резултат 

(овај исход се односи на све 

наведене области); 

– безбедно по себе и околину 
рукује уређа- јима, алатима, 
материјалима; 

– наводи примере из 

свакодневног живота који 

потврђују значај физике за 

разумева- ње природних појава 

и развој природних наука и 

технологије. 

ЈЕДНОСМЕРНА СТРУЈА 

 

Омови закони за електрична кола 

једносмерне струје. 

Џул-Ленцов закон и Кирхофова 

правила. Термоелектричне појаве. 

Електрична струја у електролитима и 

Фарадејеви закони електролизе. 
Електрична струја у гасовима. 
Демонстрациони огледи: 
– Омов закон за део и за цело струјно 

коло. 
– Електрична проводљивост 

електролита. 
– Струја у течности и гасу. 
– Електрична отпорност проводника. 
Лабораторијске вежбе: 
2. 1. Провера Омовог закона. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Полазна опредељења при дефинисању исхода и конципирању програма Физике били су усвојени стандарди постигнућа учени- ка у општем 
средњем образовању, међупредметне компетенције и циљ учења Физике. 

Програм наставе и учења у гимназији надовезује се струк- турно и садржајно на програм Физике у основној школи и даје добру основу за 
праћење програма Физике у даљем школовању, првенствено на природно-научним и техничким факултетима, али и на свим осталим на 
којима физика као фундаментална наука има примену у струци (медицина, стоматологија, биологија...).. 

Ученици гимназије треба да усвоје појмове и законе физике на основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику о значају 
и месту физике у образовању и животу уопште. Стицањем знања и вештина ученици се оспособљавају за решава- ње практичних и 
теоријских проблема, развој критичког мишљен- ја и логичког закључивања. 

Полазна опредељења утицала су на избор програмских садр- жаја и метода логичког закључивања, демонстрационих огледа и 
лабораторијских вежби. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

При планирању наставног процеса наставник, на основу де- финисаног циља предмета и исхода и стандарда постигнућа, са- мостално 
планира број часова обраде, утврђивања, као и методе и облике рада са ученицима. 
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Улога наставника је да при планирању наставе води рачуна о саставу одељења и резултатима иницијалног теста, степену опре- мљености 
кабинета, степену опремљености школе (ИТ опрема, библиотека,...), уџбенику и другим наставним материјалима које ће користити. 

Полазећи од датих исхода и кључних појмова садржаја на- ставник најпре креира свој годишњи-глобални план рада из кога ће касније 
развијати своје оперативне планове. Исходи дефиниса- ни по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво 
конкретне наставне јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања при- преме за час, у односу 
на одабрани исход, дефинише исходе спе- цифичне за дату наставну јединицу. При планирању треба, тако- ђе, имати у виду да се исходи 
разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. 
Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално, а у сарадњи са колегама обезбеди међупредметну корелацију. 

 

 

 

Седмични фонд 2 часа 

Годишњи фонд 74 часа 

Наставни план 

 

Редни број 

теме 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Број часова 

лаборат. вежби 

Укупан  

број  часова 

1. Молекулско кинетичка теорија 

гасова 

6 3 1 10 

2. Термодинамика  7 3  10 

3. Основи  

динамике флуида  

2 1  3 

4. Молекулске силе  

и агрегатна стања 

5 2  7 

5. Електростатика 5 2 2 9 

6. Стална  

електрична струја 

11 5 2 18 

7. Магнетно поље 8 5  13 

Укупно 44 21 5 70 

 

 

 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број  

часова 

Наставни садржај Начин и  

поступак  остваривања 

Активности ученика 

1. 10 Молекулско  

кинетичка теорија 

гасова 

Индивидуални 

Групни 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Изводи оглед 

Закључује 

2. 10 Термодинамика  Индивидуални 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

3. 3 Основи  

динамике флуида  

Индивидуални 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

4. 7 Молекулске силе 

и агрегатна 

стања 

Индивидуални 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

5. 9 Електростатика Индивидуални 

Групни 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Изводи оглед 

Закључује 

6. 18 Стална  

електрична струја 

Индивидуални 

Групни 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Изводи оглед 
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Закључује 

7. 13 Магнетно поље Индивидуални 

Групни 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

 

 

 

 

 

 

ХЕМИЈА 

 

Циљ учења Хемије је да ученик развије хемијска и технич- ко-технолошка знања, способности апстрактног и критичког ми- шљења, 
способности за сарадњу и тимски рад, као припрему за даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у 
свакодневном животу, одговоран однос према себи, другима и животној средини и став о неопходности целожи- вотног образовања. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем хемије ученик развија разумевање oповезаности структуре, својстава и практичне примене супстанци. Тиме ра-звија научну 
писменост као основу за: (а) праћење информација   о доприносу хемије технолошким променама које се уграђују у индустрију, 
пољопривреду, медицину, фармацију и побољшавају квалитет свакодневног живота; (б) дискусију о питањима/темама у вези са заштитом 
животне средине, иницијативу и предузимљи- вост у заштити животне средине; (в) критичко преиспитивање информација у вези с 
различитим производима индустрије (ма- теријалима, прехрамбеним производима, средствима за хигијену, лековима, горивом, ђубривима),  
њиховим  утицајем  на  здравље и животну средину; (г) доношење одлука при избору и примени производа. На крају средњег образовања 
сваки ученик безбедно рукује супстанцама и комерцијалним производима на основу по- знавања својстава и промена супстанци које улазе у 
састав прои- звода. 

Кроз наставу и учење хемије ученик упознаје научни метод којим се у хемији долази до података, на основу којих се форму- лишу 
теоријска објашњења и модели, и оспособљен је да кроз ек- спериментални рад сазнаје о својствима и променама супстанци. Унапређена 
је способност сваког ученика да користи информаци- је исказане хемијским језиком: хемијским терминима, хемијским симболима, 
формулама и хемијским једначинама. 

Основни ниво 

На крају средњег образовања ученик разуме шта је предмет истраживања хемије као науке, како се у хемији долази до сазна- ња, као и 
улогу и допринос хемије у различитим областима људске делатности и у укупном развоју друштва. Ученик рукује произво- 
дима/супстанцама (неорганским и органским једињењима) у скла- ду с ознакама опасности, упозорења и обавештења на амбалажи, 
придржава се правила о начину чувања супстанци (производа) и о одлагању отпада и предузима активности које доприносе заштити 
животне средине. Избор и примену производа (материјала, пре- храмбених производа, средстава за хигијену и сл.) базира на по- знавању 
својстава супстанци. Припрема раствор одређеног масе- ног процентног састава према потребама у свакодневном животу и/или 
професионалној делатности за коју се образује. Правилну исхрану и остале активности у вези са очувањем здравља засни- ва на 
познавању својстава и извора биолошки важних једињења   и њихове улоге у живим системима. Ученик уме да правилно и безбедно 
изведе једноставне огледе и објасни добијене резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи се хе- мијским 
језиком (терминима, хемијским симболима, формулама и хемијским једначинама). 

 

Средњи ниво 

На крају средњег образовања ученик повезује примену суп- станци у свакодневном животу, струци и индустријској производ- њи с 
физичким и хемијским својствима супстанци, а својства суп- станци са структуром и интеракцијама између честица. Повезује узроке 
хемијских реакција, топлотне ефекте који прате хемијске реакције, факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемиј- ску 
равнотежу са примерима хемијских реакција у свакодневном животу, струци и индустријској производњи. Ученик разуме уло- гу 
експерименталног рада у хемији у формирању и проверавању научног знања, идентификовању и синтези једињења, и уме да у 
експерименталном раду прикупи квалитативне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци. Користи одговарају- ћу 
хемијску терминологију, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине. Прати дискусију и, на основу аргумената, заузима став о улози 
и примени хемије у свакодневном животу, о ефектима са- времене технологије и технолошких процеса на друштво и живот- ну средину. 

 

Напредни ниво 

На крају средњег образовања ученик може да предвиди фи- зичка и хемијска својства супстанци на основу електронске кон- фигурације 
атома елемената, типа хемијске везе и утицаја међу- молекулских интеракција. Ученик предвиђа својства дисперзног 
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система и примењује различите начине квантитативног изражава- ња састава раствора. Планира, правилно и безбедно изводи хемиј- ске 
реакције, израчунава масу, количину и број честица супстан- ци које  учествују у реакцији, користи изразе за брзину реакције   и константу 
равнотеже. Ученик има развијене вештине за лабора- торијски рад, истраживање својстава и промена супстанци и ре- шавање проблема. У 
објашњавању својстава и промена супстанци користи одговарајуће хемијске термине, хемијске симболе, форму- ле и хемијске једначине. 
Дискутује о улози хемије у свакодневном животу, о ефектима савремене технологије и технолошких проце- са на друштво и животну 
средину. Предлаже активности у циљу очувања животне средине. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Хемијска 

писменост 

На крају средњег образовања ученик је формирао хемијску писменост као основу за праћење развоја хемије као науке и за разумевање 
повезаности хемије, хемијске технологије и развоја друштва. Хемијска писменост помаже доношењу одлука у вези с коришћењем 
различитих производа у свакодневном животу, као и активном односу према очувању здравља и животне средине. 

Основни ниво 

Ученик је формирао појмовни оквир као основу за разумева- ње окружења у коме живи, посебно својстава и промена супстанци и 
комерцијалних производа с којима је у контакту у свакодневном животу и струци. Правилном употребом супстанци брине о очува- њу 
здравља и животне средине. Има развијене вештине за безбед- но и одговорно руковање супстанцама (производима) и правилно 
складиштење отпада. 

Средњи ниво 

Ученик је формирао појмовни оквир за праћење информа- ција у области хемије као науке, о доприносу хемије развоју тех- нологије и 
друштва. Сагледава квалитативне карактеристике и квантитативне односе у хемијским реакцијама и повезује их са утицајима на животну 
средину, производњу и развој друштва. Пој- мовни оквир помаже праћењу јавних дискусија у вези с применом одређене технологије и 
утицају на здравље појединца и животну средину, као и за доношење одлука у вези с избором производа и начином њиховог коришћења. 

Напредни ниво 

На крају средњег образовања ученик примењује фундамен- талне принципе у вези са структуром, својствима и променама супстанци у 
осмишљавању стратегије и решавању проблема, по- стављању хипотеза и планирању истраживања за проверу хипотеза, анализирању и 
интерпретацији прикупљених података и изво- ђењу закључака на основу података и чињеница. Ученик вреднује поступке и алтернативне 
приступе решавању проблема, вреднује добијене резултате и доноси одлуке на основу разумевања хемиј- ских појмова. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Научни метод 

у хемији и хемијски језик 

На крају средњег образовања ученик прикупља податке о својствима и променама супстанци посматрањем и мерењем; пла- нира и 
описује поступак; правилно и безбедно рукује супстанца- ма, прибором, посуђем и инструментима; представља резултате табеларно и 
графички; уочава трендове и користи хемијски језик (хемијски термини, хемијски симболи, формуле и хемијске једна- чине) за 
формулисање објашњења, закључака и генерализација. 

 

Основни ниво 

Ученик прати поступак и уме да: испита својства и проме-  не супстанци; изведе мерење физичких величина; правилно и бе- збедно 
рукује супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; опише поступак и представи резултате према задатом обрасцу; објасни 
добијене резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи хемијску терминoлoгиjу, хемијске симболе, формуле и  
хемијске једначине. 

 

Средњи ниво 

Ученик уме да: у експерименталном раду прикупи квалита- тивне и квантитативне податке о својствима и променама супстан- ци; 
користи одговарајућу апаратуру и инструменте; мери, рачуна и користи одговарајуће јединице; формулише објашњења и закључ- ке 
користећи хемијски језик (термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине). 

 

Напредни ниво 

Ученик планира и изводи експерименте (анализира проблем, претпоставља и дискутује могућа решења/резултате; идентифику- је 
променљиве, планира поступке за контролу независних промен- љивих, прикупља податке о зависним променљивим); анализира податке, 
критички преиспитује поступке и резултате, објашњава уочене правилности и изводи закључке; припрема писани или усмени извештај о 
експерименталном раду/истраживању; прика- зује резултате мерења водећи рачуна о тачности инструмента и значајним цифрама. 
Размењује информације повезане с хемијом на различите начине, усмено, у писаном виду, у виду табеларних и графичких приказа, 
помоћу хемијских симбола, формула и хемиј- ских једначина. 
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ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

 

 

 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 1+0,5 часова 

Годишњи фонд часова теорија 37+вежбе 18,5 часова у групи до 15 ученика 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја програма 

2.ХЕ.1.2.1. Описује налажење метала и неметала у 

природи; наводи нај- важније легуре и описује њихова 

својства; испитује огледима и описује основна физичка 

својства метала и неметала; наводи примену метала, 

неметала и племенитих гасова у свакодневном животу и 

струци. 
2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с 
реактивношћу и практичном применом; наводи 
електрохемијске процесе и њихову приме- ну (хемијски 

извори струје, електролиза и корозија). 

2.ХЕ.2.2.1. Упоређује реактивност метала натријума, 

магнезијума, алуми- нијума, калијума, калцијума, гвожђа, 

бакра, цинка с водом и гасовима из ваздуха (O2, CO2). 

2.ХЕ.2.2.2. Описује квалитативни састав и примену 
легура гвожђа, бакра, цинка и алуминијума. 

– описује заступљеност 
неорганских и органских 
супстанци у живим и неживим 
системима, порекло загађујућих 
супстан- ци и њихов утицај на 
здравље и животну средину; 

– именује и хемијским формулама 
приказује класе неорганских 
једињења; 

– опише процес електролизе и 
корозије и на- води примере тих 
процеса у свакодневном животу 
или индустријској производњи; 

– наводи разлике у физичким и 
хемијским својствима метала, 
односно неметала на основу 
разлика у структури 
елементарних супстанци; 

НЕОРГАНСКЕ И ОРГАНСКЕ 

СУПСТАНЦЕ У ЖИВОЈ И 

НЕЖИВОЈ ПРИРОДИ 

 

Заступљеност елемената и њихових 

једињења у природи. 

Угаљ. Нафта и земни 

гас. Стене, руде и 

минерали. Вода. 

Ваздух. 
Биогени елементи. 
Демонстрациони огледи: 
– демонстрирање узорака елемената, 

једињења, минерала, руда. 

2.ХЕ.2.2.3. Пише једначине оксидације метала и неметала 

са кисеоником; разликује киселе, базне и неутралне 

оксиде на основу реакције оксида са водом, киселинама и 

– повезује физичкa и хемијска 

својства неорганских и 

органских једињења са њи- 

Лабораторијска вежба 1 
Правила рада у хемијској лабораторији 
Лабораторијска вежба 2 
Раздвајање састојака смеша. 
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базама и изводи огледе којима то потврђује. 
2.ХЕ.2.2.4. Објашњава реакције настајања CO, CO2, 

SO2, HCl и NH3 из фосилних горива и/или у 

индустријским процесима и описује њихов утицај на 
животну средину. 
2.ХЕ.2.2.5. Описује налажење силицијума у природи и 

примену силици- јума, SiO2 и силикона у техници, 

технологији и медицини. 
2.ХЕ.2.2.6. Наводи карактеристике неорганских једињења 

у комерци- јалним производима хемијске индустрије 
(хлороводонична киселина, сумпорна киселина, азотна 
киселина, фосфорна киселина, натријум-хи- дроксид, 
раствор амонијака, водоник-пероксид), мере 
предострожности у раду и начин складиштења. 

2.ХЕ.2.3.1. Пише структурне формуле на основу назива 

према IUPAC номенклатури и на основу назива пише 

структурне формуле угљоводони- ка, алкохола, фенола, 

алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара, 

примарних амина; разликује структурне изомере и пише 

њихове формуле и називе према IUPAC номенклатури. 
2.ХЕ.2.3.2.Класификује органска једињења према 
структури угљово- доничног низа на ациклична и 

циклична, засићена и незасићена, али- фатична и 
ароматична; класификује алкохоле према атому 
угљеника за који је везана хидроксилна група на 
примарне, секундарне и терцијарне; класификује 
алкохоле и карбоксилне киселине према броју 
функционал- них група. 

2.ХЕ.2.3.3. Наводи начине добијања једињења која имају 

примену у свакодневном животу и струци (етен, етин, 

етанол, етанска киселина) и пише одговарајуће 

једначине хемијских реакција. 

2.ХЕ.2.3.4. Пише једначине хемијских реакција 
представника класе органских једињења чији је назив 
или структурна формула дата: угљово- доника 
(супституција и адиција), алкохола (дехидратација, 
оксидација до карбонилних једињења и карбоксилних 
киселина и сагоревање), карбок- силних киселина 

(неутрализација, естерификација), естара (хидролиза). 
2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру моносахарида, дисахарида 
и полисахари- да, структуру естара из масти, уља и 
воскова, структуру аминокиселина и протеина са 
својствима и улогом у живим системима. 

2.ХЕ.2.4.2. Описује четири нивоа структурне 

организације протеина: примарну, секундарну, 

терцијарну и кватернерну структуру и наводи њихов 

значај за биолошку активност протеина у живим 

системима. 2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру нуклеинских 

киселина; разликује рибо- нуклеотиде од 

дезоксирибонуклеотида и наводи улогу и-РНК, р-РНК 

и т-РНК у живим системима. 

2.ХЕ.2.5.1. Објашњава настајање, последице и поступке 
за спречавање појаве киселих киша и ефекта стаклене 
баште; објашњава значај озонског омотача, узрок 
настанка озонских рупа и последице. 

2.ХЕ.2.5.2. Објашњава значај употребе постројења за 

пречишћавање воде и ваздуха, индустријских филтера, 

аутомобилских катализатора и сличних уређаја у 

свакодневном животу и индустрији. 
2.ХЕ.1.3.4. Повезује физичка и хемијска својства 
органских једињења и њихових смеша с употребом и 

значајем у свакодневном животу, струци и хемијској 
индустрији (земни гас, нафта, пластичне масе, каучук, 
гума, боје, ацетилен, метанол, етанол, етилен-гликол, 
глицерол, формалде- хид, ацетон, мравља киселина, 
сирћетна киселина, бензоева киселина, 

ховом честичном структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– испитује огледима физичка и 
хемиј- ска својства одабраних 
неорганских, органских 
супстанци и биомолекула и 
препознаје физичке и 

хемијске промене супстанци; 

– именује и хемијским формулама 

приказује представнике 

различитих класа органских 

једињења узимајући у обзир 

појам струк- турне изомерије; 
– описује везу између различитих 

органских једињења и 

биомолекула; 

– разликује једначине хемијских 

реакција неорганских и 

органских супстанци са аспекта 

термохемије и хемијске 

кинетике и повезује их са 

примерима из свакоднев- ног 

живота; 
– пише једначине хемијских 

реакција пред- ставника класе 
органских и неорганских 

једињења; 

– описује структуру биомолекула 

и повезује је са њиховом 

биолошком активношћу; 

– наводи значај и употребу 

органских и неорганских 

супстанци у свакодневном 

животу; 
– препознаје важност 

природних и син- тетичких 
биомолекула и наводи њихову 
улогу у живим системима; 

– безбедно по себе и друге рукује 

лаборато- ријским прибором, 

посуђем и супстан- цама; 
– примењује сигурне 

лабораторијске техни- ке у 
руковању, складиштењу и 
одлагању супстанци и амбалаже 

сагласно принципи- ма зелене 

хемије. 

ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИЊЕЊА 

 
Племенити гасови. 
Метали: eлементи 1, 2. и 13. групе 

Периодног си- стема елемената и d-

блока: гвожђе, цинк и бакар. Корозија. 

Електролиза. Хемијски извори струје. 

Неметали: водоник, кисеоник, угљеник, 

азот, сум- пор, фосфор и хлор. 
Металоиди – силицијум. 
Функционалне групе и класе 

органских једињења. Угљоводоници. 
Органска једињења са кисеоником. 
Органска једињења са азотом. Амино 

киселине. Протеини и ензими. 

Нуклеинске киселине. Алкалоиди. 

Антибиотици. Витамини. 
Демонстрациони огледи: 
– реакције натријума и калијума с водом. 
Демонстрациони огледи: 
– добијање оксида и демонстрирање 

промене свој- става оксида према 

положају елемената у ПСЕ, добијање 

киселина, база и соли. 
Лабораторијскa вежбa 3 
Упоређивање физичких својстава 

метала, неметала и њихових легура: 

тврдоћа, проводљивост топлоте и 

електричне струје, магнетичност. 
Лабораторијска вежба 4 
Добијање водоника; напонски низ 
елемената. 
Лабораторијска вежба 5 
Доказивање јона алкалних и 

земноалкалних метала у пламену; 

растворљивост једињења алкалних и 

земноалкалних метала; јонске реакције. 
Лабораторијска вежба 6 
Базна својства оксида метала; добијање 

и амфотер- ност алуминијум-

хидроксида. 
Лабораторијска вежба 7 
Добијање угљеник(IV)-оксида; 

адсорпциона моћ активног угља. 
Лабораторијска вежба 8 
Добијање сумпор(IV)-оксида; добијање 

пластичног сумпора; дехидратациона 

својства концентроване сумпорне 

киселине. 
Лабораторијска вежба 9 
Добијање кисеоника; својства водоник-
пероксида. 
Лабораторијска вежба 10 
Електролиза раствора натријум-

хлорида, натри- јум-сулфата или 

бакар(II)-хлорида. 
Лабораторијска вежба 11 
Одређивање pH вредности раствора 

органских и неорганских супстанци. 
Лабораторијска вежба 12 
Растворљивост алкохола; запаљивост 

алкохола; оксидација алкохола до 

алдехида и киселина; Фелингова и 

Толенсова реакција. 

Лабораторијска вежба 13 
Добијање естара; хидролиза 
скроба. Лабораторијска 

вежба 14 

Испитивање својстава (киселост, 
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лимунска киселина, млечна киселина, палмитинска 

киселина, стеаринска киселина, олеинска киселина). 

2.ХЕ.1.4.3. Познаје алкалоиде као природна и синтетичка 

хемијска једи- њења која имају корисна и штетна 

физиолошка дејства. 

2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и примену антибиотика као 

природних и синте- тичких хемијских једињења. 

растворљивост) неорганских и 

органских киселина (лимунска, 

сирћетна, бензоева, хлороводонична); 

реакције са карбонатима. 
Лабораторијска вежба 15 
Добијање сапуна и испитивање 
својстава сапуна. 
Лабораторијска вежба 16 
Доказивање сумпора и азота у 
органским моле- кулима; таложне 
реакције из раствора протеина: 

денатурацијом на екстремним 
вредностима рН, топлотом и солима 
тешких метала. 

 ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ 

ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 Загађивање 

атмосфере. 

Загађивање воде. 
Загађивање земљишта. 
Лабораторијска вежба 17 
Рециклирање амбалаже, алуминијума и 
папира 
Лабораторијска вежба 

18 (реализује се са 1,5 

часова) 
Тврдоћа воде; омекшавање воде; 
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пречишћавање воде. 

 

 

 

 

 

 

РЕДНИ  

БРОЈ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНА ТЕМА УКУПАН БРОЈ 

ЧАСОВА 

БРОЈ ЧАСОВА ОБРАДЕ БРОЈ ЧАСОВА 

УТВРЂИВАЊА 

1. Структура органских 

супстанци 

3 2 1 

2. Угљоводоници 15 10 5 

3. Кисеонична 

једињења угљеника 

17 10 7 

4. Органска азотна 

једињења 

11 7 4 

5. Витамини, хормони, 

алкалоиди, 

антибиотици и други 

лекови 

5 3 2 

6. Угљени хидрати 10 6 4 

7. Макромолекули, 

природни, 

синтетички 

5 3 2 

8. Заштита животне 

средине 

4 3 1 

 УКУПНО 70 44 26 

 

 

Редни број теме 

 

Наставни садржај Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активност ученика 

1. Структура органских 

супстанци 

2 + 1 -Фронтални  

- Индивидуални 

 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 - учествовање у 

дискусији 

- посматрање модела 

молекула 

 

2. Угљоводоници 10 + 5  -Фронтални  

- Индивидуални 

 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 - учествовање у 

дискусији 

- посматрање модела 

молекула 

 

3. Кисеонична 

једињења угљеника 

10 + 7  -Фронтални  

- Индивидуални 

 

- вербални 

 Демонстративни 

-рад на тексту 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 - учествовање у 

дискусији 



36

7 

367  

 

- посматрање модела 

молекула 

 

4. Органска азотна 

једињења 

7 + 4 -Фронтални  

- Индивидуални 

 

- вербални 

 Демонстративни 

-рад на тексту 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 - учествовање у 

дискусији 

- посматрање модела 

молекула 

 

5. Витамини, хормони, 

алкалоиди, 

антибиотици и други 

лекови 

3 + 2 -Фронтални  

- Индивидуални 

 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 - учествовање у 

дискусији 

- посматрање модела 

молекула 

 

6. Угљени хидрати 6 + 4 -Фронтални  

- Индивидуални 

 

- вербални 

 Демонстративни 

-рад на тексту 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 - учествовање у 

дискусији 

- посматрање модела 

молекула 

 

7. Макромолекули, 

природни, 

синтетички 

3 + 2 -Фронтални  

- Индивидуални 

 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 - учествовање у 

дискусији 

- посматрање модела 

молекула 

 

8. Заштита животне 

средине 

3 + 1  -Фронтални  

- Индивидуални 

-Групни рад 

 

- вербални 

 Демонстративни 

-рад на тексту 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда домаћих 

задатака 

 - учествовање у  

дискусији 

 

 

 

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

Циљ учења Рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју 
информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем конце- пата из рачунарских наука, 
ученик развија способност апстракт- ног и критичног мишљења о аутоматизацији послова уз помоћ информационо-комуникационих 
технологија и развија способност ефективног коришћења технологије на рационалан, етичан и бе- збедан начин. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем наставног предмета Рачунарство и информатика уче- ник је оспособљен да примени стечена знања и вештине из обла- сти 
информационо-комуникационих технологија (ИКТ) ради ис- пуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем 
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школовању и будућем раду. Развио је способност апстракт- ног и критичног мишљења уз помоћ ИКТ. Развио је дигиталну пи- сменост и 
позитивне ставове према рачунарским наукама. 

Основни ниво 

Ученик користи ИКТ за свакодневну комуникацију, прику- пљање и размену информација. Примењује поступке и правила бе- збедног 
понашања и представљања на мрежи, самостално претра- жује и проналази информације. Процењује могућности и ризике употребе ИКТ у 
решавању једноставних проблема из свакоднев- ног живота. Ученик уочава проблем, рашчлањује га, дефинише и спроводи кораке за његово 
решавање уз примену адекватно ода- браног софтверског алата. Коришћењем ИКТ ученик спроводи елементарне анализе података и 
графички представља добијене резултате. 

Средњи ниво 

Коришћењем ИКТ-а ученик примењује сложеније анализе података. Ученик разуме основне алгоритме, уме да их примени, комбинује их, и 
креира сопствене алгоритме за анализу серије/гру- пе података. Ученик правилно користи податке у погледу повер- љивости и заштите 
интегритета података. 

Напредни ниво 

Ученик користи ИКТ за самостално решавање сложенијих проблема из свакодневног живота. Организује веће количине по- датака на начин 
погодан за обраду. Примењује анализу и обраду података у реалним проблемима. Осмишљава стратегије анализа  и обрада података у циљу 
извлачења релевантних информација из података. Изводи закључке на основу добијених резултата спро- ведених анализа. Примењује 
програме и стратегије за заштиту и спречавање злоупотребе дигиталног идентитета. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије општу 
предметну компетенцију. Подразумевају способност за од- говорно коришћење информационо-комуникационих технологија уз 
препознавање потенцијалних ризика и опасности. Специфичне компетенције обухватају способност за брзо, ефикасно и рацио- нално 
проналажење информација коришћењем дигиталних уређа- ја, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преноше- ње и 
представљање у графичком облику. 

Програми за табеларна израчунавања 

Основни ниво 

Ученик креира и форматира радну табелу, уноси податке и израчунава елементарне статистике (збир, просек, минимум, мак- симум, 
једноставно сортирање података), уме да прочита податке из готових графикона и да направи жељене измене. 

Средњи ниво 

Ученик примењује сложеније анализе података (сложеније функције, апсолутно и релативно адресирање, сортирање и фил- трирање 
података по више критеријума) и разуме добијене ре- зултате. Креира и форматира сложеније графиконе. Припрема и штампа радну 
табелу. 

Напредни ниво 

Ученик самостално одређује начин решавања проблема (одређује податке које треба прикупити, начин њихове организа- ције у табеле и 
врсте анализе и визуализације погодне за одређе- ну врсту проблема). Користи стечена знања за решавање реалних различитих проблема 
и изводи закључке на основу спроведених анализа. 

Рад са подацима у текстуалном програмском језику Основни ниво 

Ученик уочава сличности и правила са радом у програму за рад са табелама. Ученик уноси серије података задавањем конкрет- них 
података у програмском коду и приказује их графички (у обли- ку линијског, стубичастог и секторског графикона). Помоћу библи- отечких 
функција израчунава основне дескриптивне статистике серија податка (збир, просек, минимум, максимум, …) и сортира податке. Уноси 
табеларне податке задавањем конкретних података у програмском коду и графички приказује податке из табеле. 

Средњи ниво 

Применом библиотечких функција врши анализу табеларно представљених података по врстама и колонама, врши сортирање података 
по неком критеријуму, филтрира податке и израчунава статистике филтрираних података. Уноси и учитава серије подата- ка из локалних 
или удаљених датотека. Обрађене податке уписује у датотеке. Чита и анализира податке из више датотека. 

Напредни ниво 

Примењује анализу и обраду података у реалним проблеми- ма. Организује веће количине података на начин погодан за обра- ду. 
Осмишљава стратегије анализа и обрада података у циљу из- влачења релевантних информација из података. Изводи закључке на основу 
добијених резултата. 
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Програмирање Основни ниво 

У петљи учитава серије података са стандардног улаза и уме да имплементира алгоритме за одређивање основних статистика података 
(збира, производа, минимума, максимума). Врши транс- формације серија података пресликавањем сваког податка приме- ном одређене 
функције. 

Средњи ниво 

Прилагођава основне алгоритме конкретном проблему који се решава (нпр. на основу алгоритма проналажења максимума ди- зајнира и 
имплементира алгоритам проналажења другог елемента по величини). Гранањем унутар петље врши филтрирање подата- ка по неком 
задатом критеријуму. Алгоритмом линеарне претра- ге проверава да ли у подацима постоје елементи који задовљавају дати услов. 
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Напредни ниво 

Имплементира анализе дводимензионих података коришћењем угнежђених петљи. Имплементира сортирање низа података неким 
елементарним алгоритмом (нпр. сортирањем селекцијом или сортирањем уметањем). 

 

Разред Други 

Недељно фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часова 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМА 
и кључни појмови садржаја програма 

− разлику је типове података; 
− унесе и мења податке у табеле; 
− користи апсолутно и релативно адресирање; 
− сортира и филтрира податке по задатом критеријуму; 
− користи формуле за израчунавање статистика; 
− представи визуелно податке на oдговарајући начин; 
− форматира табеле и одштампа их; 
− унесе серију (низ) података; 
− изврши једноставне анализе низа података (израчуна збир, просек, 
проценте, ...); 
− графички представи низове података (у облику линијског, 

стубичастог или секторског дијаграма); 
− унесе табеларне податке или их учита из локалних или удаљених 
датотека и сними их; 
− изврши основне анализе и обраде табеларних података (по врстама 
и по колонама); 
− изврши основне обраде табеларних података (сортирање, 
филтрирање, ...); 
– имплементира основне алгоритме над једнодимензионим и 

дводимензионим серијама података; 
– примени угнежђене петље; 
– разуме принцип функционисања неколико алгоритама сортирања; 
– примењује сортирања за анализу података; 
– чита, анализира и уписује садржаје у текстуалну датотеку; 
– обрађује више датотека у структури директоријума. 

ПРОГРАМИ ЗА ТАБЕЛАРНА 

ИЗРАЧУНАВАЊА 

 

Унос различитих типова података у табелу (нумеричких, 

текстуалних, датум, време. ). 

Појам адресе и различите могућности (апсолутна и 

релативна адреса). Сортирање и филтрирање 

података. 

Примена формула за израчунавање 

статистика. Условно форматирање 

табела. 

Изведене табеле. 

Визуализација 

података. 
Форматирање табеле и припрема за штампу. 

РАД СА ПОДАЦИМА У ТЕКСТУАЛНОМ 

ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ 

 

Програмски језици и окружења погодни за анализу и обраду 

података (Jupyter, Octave, R, ...). 
Унос података у једнодимензионе низове. 
Једноставне анализе низова података помоћу библиотечких 

функција (сабирање, просек, минимум, максимум, сортирање, 

филтрирање). 
Графичко представљање низова података. 
Унос и представљање табеларно записаних података. 
Анализе табеларно записаних података (нпр. просек сваке 

колоне, минимум сваке врсте, ...). 
Обраде табеларно записаних података (сортирање, филтрирање, 
...). 

 ПРОГРАМИРАЊЕ 

 Основни алгоритми над серијама података (бројање, одређивање 

збира, производа, просека, минимума, максимума, линеарна 

претрага, филтрирање...). 

Угнежђене 

петље. 

Сортирање и 

примена. 
Рад са датотекама и директоријумима. 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ учења Mузичке културе је да код ученика рaзвиjе свест о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и дру- штва, да на 
основу стечених знања подстакне ученике на стваралачко и критичко мишљењe, развије естетске критеријуме у циљу форми- рања одговорног 
односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa и даљег професионалног и личног развоја. 
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ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и сопствене културе и иден- титета. 
Заступа одговоран однос према традицији свог народа и других култура а културолошке разлике сматра предностима што користи у 
развијању идеја и сарадњи. Искуства и вештине у слу-шању и опажању приликом индивидуалног и групног извођења примењује у 
комуникацији са другима. Развија естетске критери- јуме према музичким и вредностима уопште и отворен је према различитим 
уметничким садржајима. Своја осећања, размишља- ња, ставове изражава на креативан и конструктиван начин што му помаже у 
остваривању постављених циљева. 

СПЕЦИФИЧНA ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈA 

Ученик користи језик музике за изражавање својих осећања, идеја и комуникацију са другима. Кроз познавање музичког јези- ка и 
стилова, ученик увиђа везу  музике  са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. Ученик у свакодневном животу примењује 
стечена музичка искуства и знања и истражује могућно- сти ИКТ-а за слушање, стварање и извођење музике. Уважава и ис- тражује 
музичке садржаје различитих жанрова, стилова и култура. Доприноси очувању и развоју музичке културне баштине. Има кри- тички став 
према музици и њеном утицају на здравље.Прати и уче- ствује у музичком животу заједнице и изражава критичко мишљење са посебним 
освртом на улогу музике у друштвеним дешавањима. Испoљaвa и aртикулишe oснoвнe eлeмeнтe музичкoг укусa. 

 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 37 часова 

 
 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја програма 

– препозна друштвено-историјски и културолошки амбијент у коме 
се развијају разли- 

Музика класицизма 

чити видови музичког изражавања; Преткласицизам − Манхајмска школа; Бахови синови; Л. 
Бокерини. 

– демонстрира познавање музичке терминологије и изражајних 
средстава музичке 

Развој класичне сонате, концерта и симфоније. 

уметности у склопу предложених тема; Почеци камерне музике. 
– препозна обрађене музичке стилове и жанрове према основним 
карактеристикама; 

Вокално-инструментална дела и музичко-сценска дела. 

– препозна репрезентативне музичке примере најзначајнијих 
представника класицизма 

Представници бечке класике: 

и романтизма; Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Л. ван. Бетовен. 
– представи развој музичких инструмената и облика закључно са 19. 
веком; 

Слушање 

– објасни развој сонате, концерта и симфоније у класицизму и улогу 
и карактер ставова 

Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном 
темом. 

у сонатном циклусу; 
Романтизам:Вокално-инструментална и инструментална 
музика 
Романтизам у музици – општа 

обележја. Апсолутна и програмска 

музика. 

Музички облици: соло песма, клавирска минијатура, соната, 

симфонијска поема, програмска симфонија, концерт. 
Слушање 
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном 
темом. 

– повеже музичке облике са извођачким саставом; 
– разликује вокално-инструменталне и инструменталне облике у 
класицизму и роман- 

тизму; 
– сагледа и опише развој опере као музичко-сценске форме; 
– изводи музичке примере користећи традиционалне и/или 
електронске инструменте, 

глас и покрет; 
– уочава у свакој од епоха међусобну повезаност музичке уметности 
са другим уметно- 

Опера у романтизму 
Развој опере у Италији и Немачкој. 
Слушање 
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном 
темом. 

стима; 
– објасни како је музика повезана са дисциплинама ван уметности 
(музика и политика/ 

друштво, технологија записивања, штампања нота; физичка 
својства инструмената; 
темперација и заједничко свирање); 

– изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, 
писана или говорна 

реч, ликовна уметност); 
– коментарише своје и утиске других о одслушаним музичким 
делима; 
– креативно учествује у јавним манифестацијама школе и своје 
средине; 
– користи могућности ИКТ-а (коришћењем матрица, караоке 
програма, аудио снимака) 

за самостално истраживање, извођење и стваралаштво; 
– критички просуђује утицај музике на здравље; 
– поштује правила музичког бонтона. 
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Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Музика преткласицизма и 

класицизма 

10 8 18 

Рани романтиѕам у музици 11 8 19 

Укупно 21 16 37 

 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 18 

Музика 

преткласицизма и 

класицизма 

-Вербална метода 

-фронтални рад 

- Слушање музике 

 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

19 
Рани романтиѕам у 

музици 

Вербална метода 

-фронтални рад 

- Слушање музике 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ учења Ликовне културе је оспособљавање за комуника- цију и развијање креативности и одговорног односа према очува- њу 
културе и уметничког наслеђа свог и других народа. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик свесно опажа и тумачи разноврсне визуелне и ауди- овизуелне информације са којима се среће. Повезује нова сазнања са 
претходно стеченим знањем и искуством у смислене целине и истражује њихову примену у различитим ситуацијама. Користи разноврсне 
подстицаје за развијање креативних идеја. Бира нај- ефикаснији начин да изрази своја запажања, идеје, имагинаци-    ју, искуство, 
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естетске доживљаје, осећања и позитивне ставове. Препознаје своје потребе и способности, развија самопоуздање    и самопоштовање и 
мотивисан је да се континуирано усавршава. Комуницира испољавајући разумевање и уважавање других и од- говорно сарађује са 
другима. Разуме значај и улогу визуелне умет- ности у друштву, вредност сопствене културе и културе других народа и има одговоран 
однос према очувању културне баштине. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик уме да изрази своја запажања, идеје, ставове, иску- ство, осећања и доживљај визуелних и аудиовизуелних информа- ција у 
усменој, визуелној, аудиовизуелној и писаној форми. Позна- је различите материјале, технике, медије и принципе компоновања и 
примењује их у свом раду. Процењује свој доживљај уметничких дела поредећи исте или различите теме, мотиве и поруке израже- не 
разноврсним средствима и техникама визуелних уметности. Тумачи значај и утицај визуелних садржаја на посматрача и дру- штво у 
односу на место, време, друштвене прилике, технолошки развој и културолошки оквир. Истражује форме уметничких дела кроз историју, 
њихове међусобне утицаје и утицај на савремену уметност и друштво. Пореди критеријуме за процену естетичких квалитета уметничких 
и неуметничких дела. Самостално истра- жује различите изворе информација и користи одабране стручне појмове у реализацији 
пројеката. Познаје начине на које уметници развијају креативне идеје и подстицај за рад. Примењује научено у различитим ситуацијама 
које захтевају креативна решења и есте- тичке принципе. Креира презентације ликовним техникама или у апликативним програмима, сам 
или у сарадњи са другима. Прати делатности установа културе, посећује догађаје у њима или алтер- нативним просторима за уметничка 
дешавања у окружењу. Разуме значај и улогу уметности у друштву, вредност сопствене културе  и традиције, као и културе и традиције 
других народа и етничких заједница. Развија одговоран однос према очувању културне ба- штине као конзумент, промотер и/или учесник 
у уметничким де- шавањима и пројектима. 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 37 часова 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМА 
и 

кључни појмови садржаја програма 

– користи различите технике и савремену технологију у креативном 
раду; 

– користи идеје и иновације у уметности као подстицај за 
стваралачки рад; 

– проблема; 
– реализује радове истражујући међусобне утицаје елемената и 

принципе компоновања; 
– уважава етичка, здравствена и сигурносна правила у развијању и 

реализовању ликов- них идеја; 
– користи податке из литературе и са интернета за истраживачке и 

пројектне задатке; 
– презентује на различите начине резултате истраживачког и 

пројектног рада; 
– дискутује о сличностима и разликама у култури, историјским 

стиловима, идејама и начинима изражавања водећих уметника; 
– разматра како универзални језик уметности доприноси 

уважавању мултикултурално- сти и интеркултуралне сарадње; 
– пише есеје и приказе уметничких дела и изложби 

употребљавајући стручне термине и исказујући своје доживљаје и 
мишљење; 

– прави, самостално или у сарадњи са другима, планове које 
споменике и институције културе и уметности може посетити 
приликом путовања; 

– дискутује о томе како уметничка баштина доприноси очувању 
националног идентите- та и развоју друштва; 

– извештава о посетама или учешћу у дешавањима у 
институцијама културе (радиони- це, акције...). 

ПОВЕЗАНОСТ 
Површина. Линија, боја, облик и површина.Светлост и 
површина. Тактилност. Симетрија и асиметрија површина. 
Геометријски дух. Богатство и разноврсност површина као 
подстицај за стваралачки рад. 
Наслеђе. 
Средњовековна уметност. Средњовековна уметност Истока и 
Запада: стилови у уметности. 
Уметност и традиција. Уметнички споменици на тлу 
средњовековне Србије. 
Ктитори. Значај и улога ктитора. 
Однос светлости и површине у сакралним и профаним 
грађевинама у прошлости и садашњости. 
Садржај уметничког дела: мотиви и теме кроз епохе. 

ПРОСТОР 
Перспектива. 
Уметник и простор. Дводимензионални и тродимензионални 
простор. Реални и имагинарни простор. Простор у 
уметничком делу и уметничко дело у простору. Ентеријер и 
екстеријер. Линеарна, ваздушна и колор перспектива. 
Истраживање простора као подстицај за стваралачки рад. 
Савремени медији и простор. 
Наслеђе. 
Ренесанса. Прекретнице и препород у уметности. Центри 
процвата уметности. Сакрална и световна архитектура. 
Урбанизам и архитектонски комплекси. Образо- вање уметника 
кроз време. 
Водећи уметници и њихова дела. 
Ктитори и мецене. 
Колекције и колекционари у прошлости и 
садашњости. Културно наслеђе као извор 
инспирације савремених стваралаца. Неговање 

уметничке баштине и одрживи развој. 
Уметничко и архитектонско наслеђе и 
туризам. Установе културе. 
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Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Општи део 2 - 2 

Ликовна дела и споменици 

културе 

10 4 14 

 

Самостално ликовно 

изражавање 

- 5 5 

Ликовна дела и споменици 

културе 

7 4 11 

Самостално ликовно 

изражавање 

- 5 5 

Укупно 19 18 37 

 

 

 

 

Наставни предмет:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 

2 Општи део 

 Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

  

 

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају 

 

 

2. 

 

14 Ликовна дела и 

споменици културе 

Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

Демонстративна 

Комбинована  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 
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размишљају, 

излажу стечена 

знања 

3. 

5 Самостално ликовно 

изражавање 

Облик рада: 

Индивидуални 

Метода:  

Практични рад и 

радионица 

Цртају, сликају 

4. 

11 Ликовна дела и 

споменици културе 

 

Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

Демонстративна 

Комбинована  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају, 

излажу стечена 

знања 

5. 

5 Самостално ликовно 

изражавање 

 

Облик рада: 

Индивидуални 

Метода:  

Практични рад и 

радионица 

Цртају, сликају 

 

 

 

Наставни садржај 

 

 

Број  

часова 

обраде 

Број часова  

утврђив. 

 

Провера 

Укупан 

број  

часова 

Процена психомоторних способ.   6 6 

Одбојка-техника 5 5 1 11 

Атлетика-спринт трчање 3 4 2 9 

Гимнастика-Вежбе на тлу 7 6 1 14 

Кошарка-техника 5 6 1 12 

Рукомет-техника 5 4 1 10 

Одбојка- тактика 4 3 2 9 

Процена психомоторних способ.   3 3 

     

     

Укупно 29 28 17 74 

 

 

 

 

 

 

Редни  

број 

нас.теме 

Бр. 

час. 

 

Наставни садржај 

Начин и  

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 6 Провера психомоторних особина Појединачан 

и практичан 

рад 

 

2. 11 Одбојка-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети руку  

и    поскоци 

 

3. 8 Атлетика-спринтерско трчање; 

техника 

Појединачан 

рад  и 

Рад ногама 
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практичан 

рад 

4. 14 Гимнастика-вежбе на тлу Групни и  

практичан 

рад 

Покрети 

руку,трупа 

и ногу 

5. 12 Кошарка-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

6. 10 Рукомет-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

7. 6 Одбојка-тактика Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

8. 3 Провера психомоторних особина Појединачан 

и практичан 

рад 

 

 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Наставни план  

Наставни садржај Број 

часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Увод 0 1 1 

Света Тројица један Бог 2 2 4 

Онтолошке последице вере у Свету 

Тројицу као једног Бога 

 

9 4 13 

Стварање света ни из чега 4 2 6 

Својства створене природе 1 1 2 

Стварање човека“по икони и 

подобију Божијем“ 

3 1 4 

Првородни грех 3 2 5 

Проблем смрти 0 2 2 

Укупно 22 15 37 

 

Циљеви верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере 

и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи 

целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом упознавање ученика са вером и 

духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се остварују у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанстава. 

Задаци верске наставе су да код ученика: 

      -развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, 

према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

      - буди потребу и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека  и  света, о људској слободи, о животу 

у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју 

и за себе; 

    - развија и негује тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве или 

верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између 

заједнице и своје властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и , пре и после свега, са Богом; 

    - изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

    - изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа 

према Богу, људима и природи. 

 

Наставни предмет-верска настава-Православни катихизис 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 1 Увод  -индивидуални -постављају питања 
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облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

4 Света Тројица један Бог 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

3. 13 

Онтолошке последице вере у 

Свету Тројицу као једног 

Бога 

 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

4. 6 Стварање света ни из чега 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

5. 2 Својства створене природе 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 
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 другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

6. 4 
Стварање човека“по икони 

и подобију Божијем“ 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

7. 5 Првородни грех 

индивидуални облик 

рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

8. 2 Проблем смрти 

индивидуални облик 

рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и процесе, постане свестан својих права и 
одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– исказује поштовање, брани и афирмише људска права, де- мократију и владавину закона; 
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– критички разматра питања о различитости међу људима и утицају медија и доводи их у везу са поштовањем људских права и 
равноправности; 

– својим понашањем показује толеранцију на различитост и не дискриминише друге људе ни по ком основу; 
– препознаје ситуације и облике дискриминације , угрожено- сти нечијих права, манипулације информацијама и проак- тивно 

делује; 
– критички разматра утицај медија на развој демократије у друштву; 
– проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о уважавању различитости међу људима; 

интеркултуралности, родној равноправности и слободи медија; 
– у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргумен- товано. 
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Разред други 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 37 часова час недељно 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају разреда ученик ће бити у стању 
да: 

ТЕМА 
и кључни појмови садржаја програма 

– Компетенција за целоживотно 
учење; 

– Сарадња; 
– Решавање проблема; 
– Одговорно учешће у демократском 

друштву; 
– Рад са подацима и информацијама; 
– Дигитална компетенција; 
– Комуникација; 
– Одговоран однос према околини; 
– Одговоран однос према здрављу; 
– Предузимљивост и оријентација 

ка преду- зетништву. 

– испољава у свом понашању толеранцију 

према различи- тости; 

– доведе у везу личне особине као димензије 

различитости и дискриминацију; 

– превиђа последице одрастања деце 

миграната у условима одвојености од 

породице, дома, отаџбине; 
– наведе облике дискриминације; 
– разликује ситуације укључености наспрам 

искључености у друштвени живот заједнице; 

– аргументује значај супротстављања 

различитим врстама стереотипа и 

предрасуда; 
– разликује интеркултуралност од 

мултикултуралности; 
– аргументовано дискутује о родној 

равноправности и родно заснованом насиљу 

у свету и Србији; 

– наведе неколико невладиних организација 

које се баве питањима заштите људских 

права и циљеве њихових активности; 
– наведе најзначајније институције и 

документа у Србији и Европској унији које 
се баве заштитом равноправности; 

– доводи у везу слободу медија и развој 
демократије; 

– препознаје примере говора мржње у медијима; 
– критички разматра питање цензуре и 

сензационализма у медијима, границе 

између права на информисање и права на 

заштиту приватности; 
– наведе принципе новинарске етике; 
– критички се односи према комерцијалним 

програмима у медијима; 

– препозна примере манипулације 

информацијама у меди- јима; 
– предвиђа у ком правцу ће се медији у 

будућности развијати. 

СВИ РАЗЛИЧИТИ, А СВИ 

РАВНОПРАВНИ 

Лични и друштвени 

идентитет. Социјална 

дистанца 
Осетљиве друштвене групе. 
Искљученост наспрам укључености 

у друштво. Дискриминација. 
Родно засновано насиље. 
Борба жена за равноправност. Повереник за 

заштиту равно- правности. 

Стереотипи, аутостеротипи, хетеростереотипи, 

предрасуде, стигматизације, сегрегација. 
Ејџизам. 
Особе другачије сексуалне оријентације и 

њихова права. Особе са инвалидитетом. 

Националне мањине. Интеркултуралност и 

мултикултуралност. Невладине организације. 

МЕДИЈИ ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНИ 

ЗА МЕДИЈЕ 

Слобода и одговорност медија. Професионална 

етика новинара. 

Говор мржње у 

медијима. Цензура 

медија. 

Стереотипи у медијима. 

Информације од јавног 

значаја. РТС медијски 

јавни сервис Србије. Он 

лајн медији. 
Заступљеност осетљивих друштвених група 
у медијима. Истраживачко новинарство. 

Сензационализам у медијима. 

Комерцијални програми у 

медијима. Будућност медија. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Изборни програм Грађанско васпитање у другом разреду на- довезује се на активности предвиђене програмом за први разред   и такође 
доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју кључних и међупредметних компетенција. И даље се програм 
остварује кроз истраживачки и пројектни рад на начин како је то описано у општем упутству које се односи на све изборне програме. У 
наставку текста налази се упутство које изра- жава специфичности овог програма и примере за подстицај. 

Као и у првом разреду програм садржи две теме. Није неоп- ходно да се реализују у једнаком временском периоду (по једна у сваком 
полугодишту). Прва тема је комплекснија и захтевнија те је сасвим оправдано да се реализује нешто дуже него друга тема. Програм не 
дефинише динамику рада, то је повезано и са актив- ностима и интересовањима ученика али је наставник тај који води рачуна да и друга 
тема добије адекватно време за реализацију. 

Теме пружају велике могућности за истраживачке активно- сти и осмишљавање пројеката. За сваку од њих понуђено је више садржаја које 
наставник може допунити још неким јер постоје многи аспекти из којих се појам различитости, равноправности, односно медији могу 
посматрати. Предложени садржаји омогу- ћавају да се теме посматрају не само из различитих углова већ и из различитих перспектива: 
временске (некад–данас–сутра) и про- сторне (локално–глобално). Ослонци за рад на било ком садржа- ју су кључна питања образовања за 
демократију – људска права, право и праведност, одговорност, грађанска иницијатива и међуза- висност различитих утицаја. У овом 
концепту Грађанског васпита- ња питања комуникације, сарадње и решавања конфликата немају статус теме али наставник све време води 
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ученике имајући у виду ове вештине, које се постепено развијају кроз различите садржа- је. Свака дискусија је прилика да се ученици 
подстичу на активно слушање, аргументовање, нападање проблема а не особе, као и на друге вештине конструктивне комуникације. 

Након избора садржаја којим ће се бавити, ученици, орга- низовани у мање групе или парове, треба да испланирају истра- живање које не 
мора да буде велико и сложено али треба да буде реално изводљиво и да садржи потребне кораке. У истраживачким активностима ученици 
ће у највећој мери користити стандардне технике друштвених наука као што су прикупљање података, по- сматрање, интервјуисање, 
анкетирање, биографска метода, студија случаја, рад на тексту, испитивање ставова, анализа података или понашања. Наставник ће помоћи 
ученицима да, уколико буде по- требно, припреме различите чек-листе или једноставне инстру- менте за испитивања знања, ставова и 
вредности, као и да на одго- варајући начин обраде добијене податке. 

Начин на који ће ученици реализовати истраживање у ве- ликој мери је повезан са садржајем коју су изабрали. Ако се, на пример, ученици 
определе за Невладине организације у Србији и свету које се баве заштитом људских права могу истраживати на следећи начин: направити 
попис НВО (колико их има), анализира- ти чиме се баве, утврдити коликим средствима располажу и који су главни извори финансирања, 
колико дуго постоје, колико грађа- на окупљају, која су им највећа достигнућа. Томе се може додати истраживање где би се на малом узорку 
испитаника, водећи рачу- на да буде правилно структуиран по основним карактеристикама (пол, узраст, образовање), утврдило колико 
грађани познају актив- ности невладиног сектора и њихова постигнућа. Добијени подаци се могу квантитативно и квалитативно обрадити. 
Све ово може једна група радити на нивоу Србије, друга региона и/или Европе. Добијени подаци се могу упоредити. 

Наставник подстиче ученике да осмишљавају што разновр- сније начине истраживања и да развијају критички однос према добијеним 

подацима, пре свега у смислу њихове тачности. Међу- тим, без обзира које садржаје обрађивали и на који начин, свака мала група на крају 
припрема извештај и презентује резултате це- лој групи. На основу тих презентација развија се дискусија са ци- љем одабира резултата који 
је најинтригантнији или најподобнији за следећи корак – припрему пројекта.То је фаза у којој ученици јачају компетенцију да аргументују 
своје мишљење и доносе одлу- ке. У зависности од величине групе, може се радити један или два пројекта у оквиру теме. Наставник води 
рачуна да се мале групе за истраживање и пројекат не формирају на основу личних префе- ренција, већ да сваки ученик што више сарађује са 
свима у групи и у различитим активностима. 

Код осмишљавања пројекта ученицима је потребна помоћ и подршка наставника, како би избегли проблем „широко” поста- вљених 
циљева који самим тим постају тешко оствариви. Имају- ћи у виду природу изборног програма, највероватније ће многи пројекти бити 
усмерени ка организовању неке акције. На пример, ученици који  су се определили да истражују интеркултуралност  и 
мултикултуралност могу осмислити пројекат чији је циљ орга- низовање заједничке активности особа које припадају различитим 
културама, верама, које говоре различите језике, а живе у истој средини. То може бити забавног карактера, спортског, едукативног, 
хуманитарног само је важно да се учесници међусобно што боље упознају. Пројекат може имати за циљ и организовање трибине, 
снимање едукативног кратког филма или прављење изложбе. Он може бити и покретање неких иницијатива за нпр. измене и допу- не 
закона, проналажење средстава за одређене сврхе и друго. Про- јекат може бити тако конципиран да се повеже са активностима ученика 
који раде пројекте у оквиру других изборних програма што зхтева и већу сарадњу између наставника. 

Без обзира какви су ефекти пројекта, ученици треба кроз рад на њему да овладају свим његовим сегментима од одабира про- блема, преко 
дефинисања циља до провере остварености циља. Ученике треба охрабривати да превазилазе тешкоће које ће им се појавити у раду, да 
проблеме решавају сарадњом и да све време документују свој рад. Очекује се да у другом разреду ученици по- кажу напредак у односу на 
претходни разред у истраживачким и пројектим активностима као и у сарадњи у раду групе. Наставник и даље има мање видљиву али 
важну улогу да води рачуна о дина- мици рада, да посредује кад се појави тешкоћа, помогне уколико је потребно, да да предог... 

 

 

 

РЕД. 

БРОЈ 

 

НАСТАВНИ  ТЕМА 

 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

Број  часова  по 

теми 

ОБРАДЕ УТВРЂИВАЊА ОСТАЛО 

1. Основни појмови   6 6 

2. Врсте права и односи међу 

правима  

  5 5 

3. Права и одговорности   4 4 

4. Кршење и заштита права   3 3 

5. Планирање и извођење акција у 

корист права 

  16 16 

6. Анализа  и евалуација   3 3 

УКУПНО   37 37 

 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ  

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

 

НАСТАВНА  

ТЕМА 

 

 

Број  

часова 

 

НАЧИН  И  ПОСТУПАК  

ОСТВАРИВАЊА 

 

АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА 

 

ЦИЉЕВИ  И ЗАДАЦИ  

САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

1. 
Основни 

појмови 
6 

 радионичарски 

 Индивидуални 

 Разговор 

 дискусија 

-Разумевање  значења појмова  

потребе  и права 
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 Групни 

 Рад у пару 

 

 симулација 

 прикупљање  

података 

 обрада података 

 илустрација 

 закључивање 

 писање 

 презентовање 

-Дефинисање , права, 

дужности  и  правила  за  рад  

у  учионици 

-Упознавање  са   суштином 

уговорног  односа 

- упознавање  са  историјатом  

и  садржајем  међународних  

доку мената  која  се тичу 

људских  и  права детета  

 

2. 

Врсте права и 

односи међу 

правима 

5 

• радионичарски 

• Индивидуални 

• Рад у пару 

• Истраживачки 

• Тимски 

• симулацијски 

 -  упознавање с а 

садржајем 

Конвенције и  

врсзтама права 

- Стицање  увида  у  

сукоб  права 

- Анлиза  декларације 

људских  права 

3, 
Права и 

одговорности 
4 

• радионичарски 

• Индивидуални 

• Рад у пару 

• Истраживачки 

• Тимски 

 -  Права  и  

одговорности 

одраслих 

- Стицање  увида  у 

однос између  права  

и  одговорности 

- Развијање  свести о  

личној  одговорности  

за  остваривање  

својих  и  поштовање   

туђих  права 

4, 
Кршење и 

заштита права 
2 

 радионичарски 

 Индивидуални 

 Рад у пару 

 Истраживачки 

 Тимски 

 -  Постицање  ученика 

да  препознају 

ситуације кршења  

права  детета 

- Упознавање  ученика  

са  службама  којима  

могу  да се  обрате  за  

помоћ  у  заштити   

својих  права 

5, 

Планирање и 

извођење акција 

у корист права 

16 

 радионичарски 

 Индивидуални 

 Рад у пару 

 Истраживачки 

 Тимски 

симулацијски 

 -  Идентификација  

проблема  везаних  за  

дечија  права  у  

школи  и средини 

- Израда  плана  акције  

којим  би  те  

проблеме  могли  да  

решавају 

- Извођење  акције 

6, 
Анализа  и 

евалуација 
2 

 

 Индивидуални 

 Рад у пару 

 -  Завршна  анализа  

планова  и  

резимирање наставе  

целог  предмета 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 
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Циљ учења изборног програма Језик, медији и култура је    да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске 
културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи 
професионални развој. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 
– процењује значај и утицај информација и извора информа- ција и повезује их са сопственим искуством ради решавања 

различитих ситуација; 
– препознаје примере манипулације, дискриминације и гово- ра мржње у медијима и има критички однос према њима; 
– одговорно се односи према креирању сопствених медиј- ских порука; 
– комуницира на конструктиван начин; 
– исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ уна- пређивање медијске културе; 
– разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове. 

Разред Други 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 37 часова 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ УЧЕЊА 
На крају године ученик ће бити у стању 
да: 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за целоживотно 

учење Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 
Одговорно учешће у демократском 
друштву Одговоран однос према 
здрављу 

Одговоран однос према 

околини Естетичка 

компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка 

предузет- ништву 

– користи наративне могућности различитих 
медија; 

– упореди особености различитих медија као и 

начине транс- медијалног преношења 

садржаја; 

– користи различите алате из области медија, 

језика и кул- туре за решавање друштвених 

проблема које је идентифи- ковао; 
– разликује различите аматерске начине 

изражавања у свакодневној култури и неке 
од њих примењује у оквиру активистичког 

пројекта; 

– установи сличности/разлике појмова: 

идентитет, интернет идентитет, дигитални 

идентитет, аватар; 

– процени релевантност и поузданост 

информација (сопстве- них и туђих) 

– представи, оргaнизуje, структурира и 

форматира информа- ције којима се 

представља у дигиталном окружењу; 

– препознаје ризике и опасности по лични 

идентитет у диги- талном окружењу, 
– примењује технике заштите у дигиталном 

окружењу, 

Медији и забава ‒ популарне експресивне 
форме: 
– наративност и интерактивност (филмови, 

серије, видео игре, тв садржаји, влогови, 

јутјуб садржаји); 

– медијска конвергенција (медији и форме и 

садржаји: књига, филм, стрип, трејлер, 

позориште, спот, радио драма); 
Аматерска култура и креативни активизам: 
– улична уметност (музика, плес, сликарство, 

слем поезија и друге вернакуларне праксе); 
– сквотери (squatter, squatting); 
– home-made музика: музика из собе 

(коришћење PC-а, лап- топова за музичко 

стварање у кућним условима); 
– креативна употреба смарт телефона; 
Идентитет у дигиталном окружењу: 
– истраживање интернет идентитета (личних и 

групних); 
– преиспитивање и грађење личног интернет 

идентитета 
– заштита интернет идентитета. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО 

 

Циљ учења изборног програма Појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места поје- динца и 
група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ста- вова 
неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуаци- јама својственим савременом динамичном друштву. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
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– аргументовано дискутује о традицији, култури и идентите- ту имајући у виду позицију појединца, групе и друштва; 
– уочи и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност појединца, групе и друштва; 
– одговорно се односи према сопственој и туђој традицији и култури; 
– критички се односи према традиционалним облицима по- нашања који умањују нечија права, дискриминишу или воде ка 

сегрегацији и сукобу; 
– критички се односи према утицајима која угрожавају нечи- ји идентитет и слободу да буде другачији; 
– искаже просоцијалне ставове, вредности и осетљивост за друге; 
– препозна специфичности истраживања у друштвеним нау- кама. 
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ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 

ТЕМЕ 
и кључни појмови садржаја 

Одговорно учешће у демократском 

друштву Компетенција за 

целоживотно учење Комуникација 
Рад са подацима и 

информацијама Дигитална 
компетенција Решавање 
проблема 
Сарадња 
Предузимљивост и оријентација ка 

предузет- ништву 

– питања која се односе на традицију и 

културу разматра из перспективе појединца, 

групе, друштва; 

– опише допринос антропологије, историје, 

етнологије, архе- ологије и историје 

уметности у проучавању традиције; 

– критички разматра утицај традиције на 

савремено друштво и процењује шта би оно 

као традицију могло оставити следећим 

генерацијама; 
– опише начине чувања традиције и утицаје 

који је угрожа- вају; 

– наведе шта је све из наслеђа Србије 

укључено у Светску културну баштину 

Унеска; 

– на примеру опише како су се различити 

аспекти свакод- невног живота људи мењали 

у прошлости и процени у ком правцу ће се 

промене дешавати у будућности; 
– уочава на примеру и критички се односи 

према облицима понашања који су део 

традиције али умањују нечија права, 
дискриминишу или воде ка сегрегацији и 
сукобу; 

– наведе факторе који доприносе 

формирању идентитета особе; 

ЛЕКЦИЈЕ ПРОШЛОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЕ БУДУЋНОСТИ 

Традиција – материјално и нематеријално 

наслеђе једног друштва.Значај традиције за 

појединца, групу, друштво. Сазнања 

антропологије, историје, етнологије, 

археологије, историје уметности у функцији 

упознавања традиције. 
Традиција и културно наслеђе у Србији као 
мултикултурној средини. Необични обичаји у 
Србији. 
Културна баштина Србије на листи Унеска. 
Митови који опстају кроз време и њихова 

функција. Начини чувања традиције и 

утицаји који је угрожавају. Традиција као 

позитивно наслеђе и као препрека напретку 

појединца,групе, друштва. 
Злоупотреба традиције. 
Промене у традиционалним 

међугенерацијским односима и свакодневном 

животу. 

Родне улоге и односи између полова, родна 

дискриминација под окриљем традиције. 
Будућност традиције у свету који постаје 
„глобално село”. 

 – аргументује значај неговања културе за 

појединца, групу, друштво; 
– критички разматра ситуацију у култури у 

Србији; 
– наводи примере који показују улогу медија у 

ширењу пози- тивног и негативног утицаја на 

пољу културе; 

– се супротстави притиску потрошачке 

културе и бори се за сопствени идентитет; 

– образложи избор теме/идеје 

пројекта/истраживања, циљ и план рада; 
– формулише истраживачко питање и задатак; 
– прикупи, одабере и обради информације 

релевантне за истраживање, користећи 

ИКТ; 
– тумачи резултате истраживања из различитих 

аспеката; 
– прикаже резултате истраживања; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу и инте- ресима, дајући лични 

допринос постизању договора и 

афирмишући толеранцију и равноправност 

у дијалогу; 
– критички процени сопствени рад и рад 

сарадника у групи. 

КУЛТУРА И ИДЕНТИТЕТ 
Фактори који утичу на формирање идентитета –

породица, друштво, религија, култура. 

Култура и њене функције у развоју појединца, 

групе, дру- штва. 

Начела културне политике Републике 

Србије. Култура у Србији изражена кроз 

статистику. 

Некултура, њене манифестације и последице по 

појединца, групу и друштво. Шунд и кич. 

Позитиван и негативнан утицај масовних 

медија на доступ- ност и квалитет културне 

понуде. 

Мултикултурализам и акултурација. Културна 

асимилација и конформизам. 

Елитистичка, народна, популарна (масовна) 

култура.Поткул- тура и контракултура. 
Меценство у култури некад и сад. 
Комерцијализација културе. Потрошачка 

култура и производ- ња потреба. 

Тело и физичка обележја (коса, тетоважа, 

пирсинг...), као део идентитета и културе некад 

и сад. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ  РАЗРЕД 

 

 

ФОНД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД-ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Недељно Годишње 

т в т в 

1. Српски језик и књижевност 3  111  

 2. Први страни језик 1 0,5 37 18,5 

       3. Други старни језик 1 0,5 37 18,5 

 5. Психологија 2  74  

 6 Историја 2  74  

 7. Географија  2  74  

 8 Биологија 1 1 37 37 

 9. Математика 5  185  

10. Физика 2 1 74 37 

11. Хемија 2 1 74 37 

12. Рачунарство и информатика  2  74 

13 Музичка култура  0,5  18,5 

14 Ликовна култура  0,5  18,5 

15. Физичко и здравствено  васпитање 2  74  

Укупно : А 23 7 851 259 

Укупно : А 23+7 1110 

Редни 

број 
В. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава /Грађанско васпитање 1 37 

Редни 

број 
Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Редовна настава 30 1110 

2. Допунска настава 1 до 30 

3. Додатни рад 1 до 30 

Редни број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Час одељењског старешине/заједнице 1 37 

2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 30-60 
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А.ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 3 часа 

Годишњи фонд часова 111 часова 

 

 

СТАНДАРДИ2 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаји 

2CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од 

дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског 

језика; има правилан став према свом дијалекту и другим 

дијалектима српског језика и према оба изговора српског 

књижевног језика (поштује свој и друге дијалекте 

српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; 

подједнако цени оба изговора српског књижевног језика 

– екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и 

негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 

норматив- не приручнике и уме да се њима користи; зна 

основне податке о месту српског језика међу другим 

индоевропским и словенским језицима; има основна 

знања о развоју књижевног језика, писма и правописа 

код Срба. 2CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште 

(која су битна својства језика); препознаје јединице и 

појаве које припадају различитим језичким нивоима / 

подсистемима; има основна знања о писму уопште; има 

основна знања о правопису уопште (етимолошки – 

фонолошки правопис; граматичка – логичка 

интерпункција; графема – слово); има основна знања о 

језицима у свету (језичка сродност, језички типови, 

језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења 

дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам 

деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика 

насталих на основу медијума и оних који су условљени 

социјално и функционално. 

– објасни развојне 
карактеристике српског 
књижевног језика од реформе 
Вука Кара- џића до данас; 

– објасни разлику између 
етимолошког и фонолошког 
правописа; 

– напише текст, примењујући 
форме и обележја 
публицистичког и администра- 
тивног стила; 

– објасни појам морфеме и 
разликује грама- тичку од 
творбене анализе речи 
(творбену основу и наставак и 
граматичку основу и наставак); 

– примени системска знања о 
врстама и подврстама речи и 
њиховим граматичким 
категоријама; 

– наведе и објасни друштвено-
историјске околности које су 
утицале на појаву баро- ка у 
српској култури; 

– упореди стилска средства 
барока са уметничким 
средствима претходних епоха 

(праваца); 
– одреди друштвени и 

културолошки значај 
просветитељских идеја, посебно 
у српској култури; 

ЈЕЗИК 

 
Историја српског књижевног језика 
Функционални стилови српског 
књижевног језика Морфологија у ужем 
смислу 

КЊИЖЕВНОСТ 

 
Барок у европској књижевности и 
барокне тенден- ције у српској 
књижевности 
Просветитељство и класицизам у 
српској књижев- ности; 
Романтизам у европској и српској 
књижевности; Реализам у европској и 
српксој књижевности; Дијалог 
књижевних епоха 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 
Правопис 
Усмено и писано изражавање 



38

8 

388  

 

2CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује 
норму у вези с облицима речи у фреквентним 
случајевима (укључујући и гласовне про- мене у вези с 
облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима 
речи (граматичка основа и наставак за облик) у 
једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с 
грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у 
једноставнијим случајевима; препознаје основне начине 
грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи 
(укључујући и гласовне промене у вези с грађењем речи); 
примењује постојеће моделе при грађењу нових речи 
2CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама 
речи; уме да одреди облик променљиве речи и да 
употреби реч у задатом облику; познаје појам морфеме; 
дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случаје- 
вима и именује те морфеме; познаје основне начине 
грађења речи; при- мењује норму у вези с облицима 
речи у мање фреквентним случајевима. 2СЈК.1.2.4. 
Уочава и примерима аргументује основне поетичке, 
језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из 
обавезне школске лектире. 2СЈК.1.2.6. Наводи основне 
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, 
праваца и формација у развоју српске и светске књижев- 
ности и повезује их са делима и писцима из обавезне 
лектире школског програма. 
2СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске 
књижевности формира чита- лачке навике и знања; 
схвата улогу читања у тумачењу књижевног дела и у 
изграђивању језичког, литерарног, културног и 
националног идентитета. 2СЈК.2.2.2. Познаје 
књижевнотеоријску терминологију и књижевно- 
теоријска знања адекватно примењује у тумачењу 
књижевних дела предвиђених програмом. 
2СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности 
као дискурса у од- носу на остале друштвене дискурсе 
(нпр. присуство/одсуство приповеда- ча, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.). 
2СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у 
књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на 
основу примарног текста. 
2СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, 
секундарну литерату- ру (књижевноисторијску, критичку, 
аутопоетичку, теоријску) у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
предвиђених програмом. 2СЈК.2.2.9. На основу дела 
српске и светске књижевности развија чита- лачке 
вештине, способности и знања од значаја за тумачење и 
вредно- вање различитих књижевноуметничких и 
књижевнонаучних дела и за развијање језичког, 
литерарног, културног и националног идентитета; има 
изграђен читалачки укус својствен културном и 
образованом човеку. 
2СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи 
књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из 
обавезног школског програма, као и додатне 
(изборне) и факултативне књижевноуметничке и 
књижевнонаучне тексто- ве; током интерпретације 
поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу 
аутора и књижевноисторијском контексту. 
2СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом 
и теоријска зна- ња адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевно- научних дела која 
су предвиђена школским програмом и других дела ове 
врсте различитих жанрова, изван школског програма. 
2СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и 
структурне особине књижевноуметничких и 
књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и 
изван школског програма; процењује и пореди стилске 
поступке у наведеним врстама текстова. 

– објасни утицај романтизма на 

формирање националног 

идентитета; 

– састави табелу са 

најзначајнијим пред- 

ставницима романтизма, 

њиховим делима и одликама; 
– упореди стилске 

карактеристике европ- ског и 
српског романтизма; 

– утврди разлике у приступу 

стварности романтизма и 

реализма: 

– упореди и примерима илуструје 

књижевне одлике дела која 

припадају реализму; 

– протумачи и вреднује 

посебности књижев- них јунака и 

јунакиња реализма (проблем 

рода, идентитета, класне 

раслојености); 
– анализира и упореди издвојене 

проблеме у књижевним делима 
која припадају разли- читим 

епохама; 

– примени правописна решења 

у вези са писањем 

скраћеница; 

– примени основна типографско-

правопи- сна решења у вези са 

куцаним текстом (размак и 

штампарски типови слога); 
– учествује у јавним 

разговорима са више учесника 
(на теме из области језика и 
књижевности); 

– обликује свој говор према 

ситуацији и примени 

књижевнојезичку норму; 

– састави сложенији текст, 

користећи се описом и 

приповедањем. 
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2СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички 
користи препоручену и самостално изабрану секундарну 
литературу (књижевноисторијску, критичку, 
аутопоетичку, теоријску). 
2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност 
ћирилици; примењује основна правописна правила у 
фреквентним примерима и уме да се слу- жи школским 
издањем Правописа; у писању издваја делове текста, 
даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 
парафразира; саставља матурски рад поштујући правила 
израде стручног рада (употребљава фусноте 
и саставља садржај и библиографију); саставља писмо 
– приватно и службено, биографију (CV), молбу, 
жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите 
формуларе и обрасце. 
2CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, 
књижевности или слободна тема), јасно структурира 
казивање и повезује његове делове на одговарајући начин; 
разликује битно од небитног и држи се основне теме; 
саставља једноставнији говорени и писани текст користећи 
се описом, при- поведањем и излагањем (експозицијом); 
уме укратко да опише своја осећања и доживљај 
књижевног или другог уметничког дела; сажето 
препричава једноставнији књижевноуметнички текст и 
издваја његове важне или зани- мљиве делове; резимира 
једноставнији књижевни и неуметнички текст. 
2CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме 
из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама 
да изнесе и образложи идеју или став за који се залаже, 
говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да 
чује туђе мишљење и да га узме у обзир приликом своје 
аргумента- ције; пише једноставнији аргументативни 
текст на теме из књижевности, језика и културе. 
2CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и 
пред већим аудито- ријумом о темама из области језика, 
књижевности и културе, користећи се књижевним 
језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у 
јав- ним разговорима са више учесника; процењује 
слушаоца односно ауди- торијум и обликује свој говор 
према његовим потребама и могућностима; има потребу 
и навику да развија сопствену говорну културу; с 
пажњом 
и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с 
темом из језика, књижевности и културе; слуша 
критички, процењујући говорникову аргументацију и 
објективност. 
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2CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, 
књижевности или слободна тема), јасно структурира 
казивање и повезује његове делове 
на одговарајући начин; разликује битно од небитног и 
држи се основне теме; саставља једноставнији говорени 
и писани текст користећи се описом, приповедањем и 
излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја 
осећања и доживљај књижевног или другог уметничког 
дела; сажето препричава једноставнији 
књижевноуметнички текст и издваја његове важне или 
занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и 
неуметнички текст. 
2CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани 
текст (из језика, књижевности или слободна тема) 
користећи се описом, приповедањем и излагањем 
(експозицијом); у говореној или писаној расправи 
прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 
труди се да говори и пише занимљиво, правећи 
прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и 
одговарајуће примере; уочава поенту и излаже је на 
прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и 
утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; 
сажето препричава сложенији књижевни текст и 
резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на 
теме непосредно везане за градиво; пише извештај и 
реферат; примењује правописну 
норму у случајевима предвиђеним програмом. 

  

 

 

 

 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Просветитељство 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

- групни рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода  

 

 

- активно слушање 

- јасно опажање и 

саопштавање 

- коришћење 

литературе 

- повезивање 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Романтизам 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

- групни рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода  

- активно слушање 

- јасно опажање и 

саопштавање 

- коришћење 

литературе 

- повезивање 

 

 

 

3. 

 

 

26 

 

 

Реализам 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

- групни рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода  

- активно слушање 

- јасно опажање и 

саопштавање 

- коришћење 

литературе 

- повезивање 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

11 

 

 

   

 

Лектира 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

- групни рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода  

- активно слушање 

- јасно опажање и 

саопштавање 

- коришћење 

литературе 

- повезивање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

- групни рад 

- активно слушање 

- јасно опажање и 

саопштавање 
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5. 9 Књижевни језик   -индивидуални рад 

- текстуална метода  

- коришћење 

литературе 

- повезивање 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

11 

 

 

 

Морфологија    

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

- групни рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода  

- активно слушање 

- јасно опажање и 

саопштавање 

- коришћење 

литературе 

- повезивање 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Култура изражавања 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

- групни рад 

-индивидуални рад 

- текстуална метода  

- активно слушање 

- јасно опажање и 

саопштавање 

- коришћење 

литературе 

- повезивање 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 

 

 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 1+0,5 

Годишњи фонд часова теорија 37 + вежбе 18,5 у групи до 15 ученика 

 

 

Стандарди образовних постигнућа 

Исходи за наставни предмет 
По завршетку другог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

Теме и кључни појмови садржаја 

програма 
Основни ниво 
Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства 

која се саопшта- вају разговетно и полако. 

2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције 

између двоје или више са/говорникау личном, 

образовном и јавном контексту. 

2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или 

краћих монолошких излагања уобразовном и јавном 

контексту. 

2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео 

записа у вези с темама из свакодневног живота 

(стандардни говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих 

текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернациона- лизми. 

– разуме и извршава упутства и 

налоге за различите 

активности у образовном 

контексту и у свакодневним 

(приватним и јавним) 

комуникативним ситуацијама; 

– разуме општи садржај и 

најважније појединости краћих 

монолошких и дија- лошких 

излагања о познатим и узрасно 

примереним темама, у којима се 

користи стандардни језик и 

разговетан изговор уз 

одговарајући број понављања 

или успоре- нији темпо говора ; 
– разуме општи смисао 

информативних прилога (на 
интернету, радију, телевизији) о 
познатим или блиским темама, у 
којима се користи стандардни 
говор и разговетан изговор уз 
одговарајући број понављања; 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 
– разумевањеговора; 
– комуникативна ситуација; 
– монолошко и дијалошко излагање; 
– стандардни језик; 
– изговор; 
– информативниприлози; 
– размена информација; 
– култура и уметност; 
– ИКТ; 
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2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у 

једноставним текстовима (нпр. огласи,брошуре, 

обавештења, кратке новинске вести). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из 

свакодневног живота (натписи најавним местима, 

упутства о руковању, етикете на производи- ма, јеловник 

и сл.). 
4. СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке 
књижевних дела, и друге поједностављене текстове 

који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и другихнарода. 
5. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. 

поздрављање, пред- стављање, захваљивање). 

2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, 

прихвата или упућује понуду или позив. 

2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 

приватном, јавном и образовном контексту. 

2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, 

места, активно- сти, догађаје). 

2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама. 

2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, 

изјаве, упутства или питања. 

2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези 

сa културом и традицијом свог идругих народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe 

(нпр. изражава захвалност,извињење, упозорење). 

2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 

свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, 

осећања). 

2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне 

податке, образо- вање, интересовања и сл. 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз 

помоћ илустра- ција, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних 

речи и израза које му омогућавају изражавање 

основних комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице 
користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском 

тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 

2.СТ.1.5.5. Примењује основну 

правописну норму. 2.СТ.1.5.6. Користи 

неутралан језички регистар. Средњи 

ниво 
3. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
4. СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости 

порука, упутстава и обавештења о темама из 

свакодневног живота и делатности. 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости 

разговора или расправе између двоје или више 

са/говорника у приватном, образовном и јавном 

контексту. 

2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости 
монолошког излагања у образовном и јавном 
контексту уколико је излагање јасно и добро 
структурирано. 

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа 

– разуме основне елементе 
садржаја (актере и њихове 
међусобне односе, околности 
радње, заплет и епилог...) у 
краћим медиј- ски подржаним 
аудио и аудио-визуелним 
формама (исечци аудио-књига 
дијалошког карактера, радио-
драма и других радиј- ских 
снимака, краћих филмова и 
серија; видео спотови, прилози 
са јутјуба итд), 
у којима се обрађују блиске, 
познате и узрасно примерене 
теме; 

– разуме суштину размене 
информација саговорника који 
разговарају о блиским и 
познатим темама, уз евентуална 
понавља- ња и појашњавања; 

– разуме основне (суштинске) 
аргументе, жеље, потребе и 
мишљењâ саговорника, уколико 
су изнета једноставним 
језичким средствима, умереним 
темпом говора и уз евентуалну 
невербалну, паравербалну или 
визуелну подршку; 

– разуме најопштији садржај 
излагања у којима се на 
узрасно примерен начин 
тематизују опште друштвена 
питања; 

– разуме општи смисао и 
одређене препо- знатљиве 
појединости текстова савремене 
музике различитих жанрова. 

 

– разуме краће текстове о 
конкретним, блиским темама 
из свакодневног живота, као и о 
темама културног, наставног и 
образовног контекста; 

– разуме општи садржај и 
допунске инфор- мације из 
обавештења или упозорења на 
јавним местима; 

– разуме једноставније описе 
догађаја, намера, осећања и 
интересовања из преписке 
коју добија (имејлови, поруке, 
писма); 

– проналази и издваја 
релевантне инфор- мације из 
обавештења или проспеката и 
рекламних материјала; 

– разуме основну нит 
аргументације, чак и уколико не 
разуме све детаље текста; 

– разуме краће текстове на 
блиске, познате и обрађиване 
друштвене теме, препознаје 
најважније ауторове ставове и 
закључке; 

– разуме једноставне књижевне 
текстове различитих жанрова 
(поезија, проза, драма), у 
којима се појављују учесталије 
метафоре; 

– открива значење непознатих 
речи у писа- ном тексту на 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
ТЕКСТА 
– разумевање прочитаног текста; 
– врсте текстова; 
– издвајање поруке и суштинских 

информација; 
– препознавање основне аргументације; 
– непознате речи; 
– ИКТ; 
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(аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне 

информације у текстовима о блиским темама из 

образовног и јавног контекста. 

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу 

контекста који му је близак. 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у 

личној преписци. 2.СТ.2.2.4. Проналази потребне 

информације у уобичајеним писаним документима (нпр. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 

2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у 
дужем тексту са пре- тежно сложенимструктурама, у 
комe се износе мишљења, аргументи и критике (нпр. 
новински чланци и стручни текстови). 
4. СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и 

прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 
тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
5. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан 
разговор и укључује се у дискусију на теме како од 
личног интереса, тако и оне о свакоднев- ном животу. 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, 
искуства, планове као и коментаре омишљењима 
других учесника у разговору. 
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације 
о познатим те- мама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или 
препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, 
искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о 
темама из свог окружења или струке. 
2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају 
нпр. књиге, филма и сл. 

основу познатог контекста и 
језичког предзнања; 

– користи релативно спонтано и 
самостално циљни језик као 
језик комуникације у учионици 
са наставником и са осталим 
ученицима и ученицама; 

– описује особе, радњу, место, 
доживљај или актуелна 
дешавања у садашњости, 
прошлости и будућности, 
користећи по- знате језичке и 
ванјезичке елементе; 

– саопштава и интерпретира 
најважније информације 
садржаја писаних, илустро- 
ваних и усмених текстова на 
теме пред- виђене наставним 
програмом, користећи познате 
језичке елементе; 

– саопштава и интерпретира 
најважније информације 
садржаја кратких емисија, видео 
записа на теме предвиђене 
настав- ним програмом, 
користећи познате језичке 
елементе ; 

– износи своје мишљење, 
изражава и образлаже ставове и 
реагује на мишљење и ставове 
других (допадање/недопадање 
итд.), користећи познате и 
једноставне језичке елементе; 

– започиње и учествује у 
дијалогу и раз- мењује 
мишљења и информације у 
вези са својим окружењем и 
свакодневним ситуацијама; 

– представља укратко резултате 
самостал- ног истраживања на 
одређену тему; 

– интерпретира тематски 
прилагођене песме, 
рецитације и скечеве; 

– користи интонацију, ритам и 
висину гласа у складу са 
сопственом комуникативном 
намером и са степеном 
формалности говорне 
ситуације; 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
– усмено изражавање; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– функционална сарадња; 
– интервјуисање; 
– интонација; 
– дијалог; 
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2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у 

вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других 

народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, 

истичући битне детаље. 

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси 

информације, износи лични став и аргументе. 

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и 

наративне текстове о разноврснимтемама из области 

личних интересовања и искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из лич- ног искуства, приватног, образовног и 

јавног контекста. 

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са 

кратким и/или једноставним текстом из познатих 

области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају 

успешну комуни- кацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број 
сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су 

правопис, интер- пункција и организација углавном 

добри. 

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални 

регистар; познаје прави- ла понашања иразлике у 

култури, обичајима и веровањима своје земље и земље 

чији језик учи. 
Напредни ниво 
3. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
4. СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или 

расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе 

лични ставови једног или више са/говорника, 

уприватном, образовном, јавном и професионалном 

контексту. 

2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са 
сложеном аргумента- цијом уз помоћ пропратног 
материјала. 

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме 

се износе ставо- ви на теме из друштвеног или 

професионалног живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај 

разноврсних текстова, примењујућиодговарајуће 

технике/врсте читања. 

2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз 

одговарајућу технику чита- ња, долази до потребних 

информација из области личног интересовања. 

2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са 

струком или личниминтересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у 
стручним текстовима на основусопственог предзнања 
(нпр. специјализовани чланци, приручници, сложена 
упутства). 

4. СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о 

конкретним или апстрактним темамау коме аутор 

износи нарочите ставове и гледишта. 2.СТ.3.2.6. Разуме 

одломке оригиналних књижевних дела и текстове који 

се односе нацивилизацијске тековине, културу и 

обичаје свог и других народа. 
5. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и 

неформалним разговорима/ дискусијама о општим и 

– попуњава формуларе, упитнике 

и различи- те обрасце у личном и 

образовном домену; 

– пише белешке , поруке 

(имејлове, СМС поруке и сл.) 

да би тражио или пренео 

релевантне информације 

користећи стан- дардне 

формуле писаног изражавања; 
– пише текстове према моделу, 

уз помоћ илустрација, табела, 
слика, графикона, детаљних 
упутстава; 

– резимира 

прочитани/преслушани текст о 

блиским, познатим и 

обрађиваним дру- штвеним 

темама користећи једноставна 

језичка средства; 
– пише о блиским темама из свог 

окружења и подручја 
интересовања; 

– описује особе и догађаје 

поштујући прави- ла 

кохерентности користећи 

фреквентне речи и изразе; 
– пише о властитом искуству 

описујући своје утиске и 
осећања, износећи мишље- ња, 
планове и очекивања, 
једноставним језичким 
средствима; 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
– писмено изражавање; 
– врсте текста; 
– описивање; 
– стандардне формуле писаног 

изражавања; 
– лексика 
и 

комуникативн

е функције; 
– ИКТ; 

– препознаје и наводи 

најзначајније лич- ности и 

догађаје културе земље/ 

земаља чији језик учи и разуме 

њихову улогу у светским 

оквирима; 
– познаје правила понашања, 

свакодневне навике, 
сличности и разлике у култури 
своје земље и земље/ земаља 
чији језик учи; 

– препознаје најчешће 

стереотипе у вези са 

културом своје земље и 

земаља чији језик учи; 
– разликује основне облике 

примереног и непримереног 
понашања у контексту 

културе земље/ земаља чији језик 

учи (у односу на категорије 

времена, простора и покрета у 

комуникацији, као нпр. тачност, 

лични простор, мимика и сл); 
– препознаје и користи 

најфреквентније регистре и 
стилове у комуникацији на 
страном језику у складу са 

степеном фор- малности 
комуникативне ситуације; 

– истражује различите аспекте 

култура земље/ земаља чији 

језик учи у оквиру својих 

интересовања; 
– користи савремене видове 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
– интеркултурност; 
– правила понашања; 
– стереотипи; 
– стилови у комуникацији на страном 

језику; 
– ИКТ; 
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стручним темама, с једним или више саговор- ника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење 
детаљних обја- шњења, аргумената и коментара. 

2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним 

темама; објашњава своје становиштеизносећи преднoсти 

и недостатке различитих тачака гледишта и одговара на 

питањаслушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. 
новинског чланка, доку- ментарног програма, дискусија, 

излагања и вести (препричава, резимира, преводи). 

2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава 

мишљење у вези са културом,традицијом и обичајима 

свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима 

изражава властиту емо- тивну реакцију, 

наглашавајући детаље неког догађаја или искуства и 

коментаришући туђе ставове. 

2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма 
различитог садржаја за личне потребеи потребе струке. 

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст 

о стварним или измишљеним догађајима. 

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из 

различитих извора и нуди аргументована решења у 

вези с одређеним питањима; јасно и детаљно 

исказује став,осећање, мишљење или реакцију. 

2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и 
информације из дужих и сложенијихтекстова из 
различитих области које чита или слуша (нпр. 
препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, 

израза и идио- ма, који му омогућавају да се изражава 

јасно, течно, прецизно и детаљно. 2.СТ.3.5.2. Разуме 

целокупни репертоар граматичких структура и активно 

користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 

комуникације у откривању 
културе земље/земаља чији 
језик учи; 

– користи знање страног језика у 
различи- тим видовима реалне 

комуникације (елек- тронске 
поруке, СМС поруке, дискусије 
на блогу или форуму, друштвене 
мреже). 

– преноси суштину и најважније 

поједино- сти поруке са 

матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи, додајући, 

по потреби, једноставнија 

објашњења и обавештења, 

писмено и усмено; 

– у писаном облику резимира на 
структу- рисан начин садржај 
краћег текста, аудио или 
визуелног записа и краће 
интеракције; 

– у усменом облику преноси 

садржај писаног или усменог 

текста, прилагођава- јући га 

исказаним или 

претпостављеним потребама 

саговорника; 
– користи одговарајуће 

компензационе стра- тегије ради 
превазилажења тешкоћа које се 
јављају, на пример: преноси 

садржај уз употребу описа, 
парафраза и сл.; 

МЕДИЈАЦИЈА 
– стратегије преношења поруке са 

матерњег на страни језик/са страног 

на матерњи; 

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 

доследно примењујући језичка правила, правила 

организације текста и правописну норму. 

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и 
неформални језички регистар. 

  

Именице 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана Партитивни члан (articolo partitivo) 

Заменице 

 

Именице у функцији придева Саксонски генитив 
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Члан 

Употреба одређеног и неодређеног члана. Изостављање члана. 

Заменице и детерминатори 

Присвојне Повратне. 

Придеви и прилози 

Прилози учесталости Компаративи и суперлативи 

Предлози 

Предлози после именица (нпр. difference between) Предлози после глагола (нпр.talkto, lookat). 

Везници 

Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, but, or, yet, so. 

Творба речи 

Суфикси за именице које означавају занимања –er/or, -ist, 

-ician 

Фразални глаголи са on, off, up, down... ( нпр. go on, take off,cut down). 

Глаголи 

Обнављање обрађених глаголских времена са посебним ак- центом на употреби прошлих времена: 

Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect Usedto/wouldза уобичајене радње у прошлости Will/going to за 
предвиђање 
Модални глаголи (may/might; must/have to; must /mustn’t / needn’t;) 

Пасивни глаголски облици и конструкције 

Реченица 

Питања (WH-questions, Tag questions) Погодбене реченице (потенцијалне, иреалне). Неуправни говор (са и без слагања 
времена). 

 

 

 

 

 

 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

1. 5 Schools and education 

 -индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

5 Living with a famuly 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 
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3.      4 Human relations 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

4. 5 All the world's a stage 

 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

5. 4 News and views 

 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

6.        4 The world of teenagers 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

7.       4 Human solidarity 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

8.      4 There’s always weather 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

9.       4 The American past 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 
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текстуална -преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

10.     4 War and peace 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

11.    4 Time cannot spoil 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

12.    4 Art and artists 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

13.    4 Countries and gavernments 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

14.    3 Discoveries and Inventions 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

15.     4 For the welfare of men 

-индивидуални  

-групни 

-рад у пару 

-комбиновани 

-вербална метода 

текстуална 

-читају текст 

-препричавају 

-усвајају непознате 

речи 

-вежбају 

-преводе текст 

-постављају питања 

-разговарају 

 

17. 12 Писмени задаци -индивидуални рад 

-раде самостално 

писмени задатк 

-индивидуални 

одговори ученика 

писаним путем 
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ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 1+0,5 

Годишњи фонд часова 37 теорије и 18,5 вежби у групи до 15 ученика 

 

 

Стандарди образовних постигнућа 

Исходи за наставни предмет 
По завршетку другог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

Теме и кључни појмови садржаја 

програма 
Основни ниво 
Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства 
која се саопшта- вају разговетно и полако. 
2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције 
између двоје или више са/говорникау личном, 
образовном и јавном контексту. 
2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или 
краћих монолошких излагања уобразовном и јавном 
контексту. 
2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео 
записа у вези с темама из свакодневног живота 
(стандардни говор, разговетни изговор и спор ритам 
излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих 
текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернациона- лизми. 
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у 
једноставним текстовима (нпр. огласи,брошуре, 
обавештења, кратке новинске вести). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из 
свакодневног живота (натписи најавним местима, 
упутства о руковању, етикете на производи- ма, јеловник 
и сл.). 
2. СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке 
књижевних дела, и друге поједностављене текстове 
који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и другихнарода. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. 
поздрављање, пред- стављање, захваљивање). 
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, 
прихвата или упућује понуду или позив. 
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 
приватном, јавном и образовном контексту. 
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, 
места, активно- сти, догађаје). 
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку 
презентацију о блиским темама. 
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, 

– разуме и реагује на 

одговарајући начин усмене на 

поруке у вези са активностима 

у образовном контексту; 
– разуме основну поруку краћих 

излагања о познатим темама у 

којима се користи стандардни 
језик и разговетан изговор; 

– разуме информације о релативно 

познатим и блиским садржајима 

и једноставна упут- ства у 

приватном, јавном и образовном 

контексту; 
– разуме општи смисао 

информативних радијских и 
телевизијских емисија о 

блиским темама, у којима се 
користи стан- дардни говор и 
разговетан изговор; 

– разуме основне елементе радње 

у краћим видео-записима у 

којима се обрађују релативно 

блиске теме, ослањајући се и на 

визуелне елементе; 
– разуме суштину исказа 

(са)говорника који разговарају о 

блиским темама, уз евенту- ална 
понављања и појашњавања; 

– изводи закључке после 

слушања непозна- тог текста у 

вези са врстом текста, бројем 

саговорника, њиховим 

међусобним одно- сима и 

намерама, као и у вези са 

општим садржајем; 

– ослањајући се на општа знања, 
искуства и контекст поруке, 
увиђа значење њених 
непознатих елемената; 

– памти и контекстуализује битне 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 
– разумевањеговора; 
– комуникативна ситуација; 
– монолошко и дијалошко излагање; 
– стандардни језик; 
– изговор; 
– информативниприлози; 
– размена информација; 
– култура и уметност; 
– ИКТ 
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изјаве, упутства или питања. 
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези 
сa културом и традицијом свог идругих народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe 
(нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење). 
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 
свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, 
осећања). 
2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне 
податке, образо- вање, интересовања и сл. 
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз 
помоћ илустра- ција, табела, слика, графикона, детаљних 
упутстава. 
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из 
једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних 
речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним 
ситуацијама. 
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице 
користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском 
тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 
2.СТ.1.5.5. Примењује основну 
правописну норму. 2.СТ.1.5.6. Користи 
неутралан језички регистар. Средњи 
ниво 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости 
порука, упутстава и обавештења о темама из 
свакодневног живота и делатности. 
2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости 
разговора или расправе између двоје или више 
са/говорника у приватном, образовном и јавном 
контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости 
монолошког излагања у образовном и јавном 
контексту уколико је излагање јасно и добро 
структурирано. 
2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа 
(аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 
јасно и стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне 

информације у текстовима о блиским темама из 

образовног и јавног контекста. 
2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу 
контекста који му је близак. 

елементе поруке. 

– разликује најучесталије врсте 

текстова, познајући њихове 

основне карактеристи- ке, 

сврху и улогу; 
– разуме краће текстове о 

конкретним тема- ма из 
свакодневног живота, као и 

језички прилагођене и 
адаптиране текстове уте- 
мељене на чињеницама, везане 
за домене општих 
интересовања; 

– разуме осећања, жеље, потребе 

исказане у краћим текстовима; 

– разуме једноставна упутства и 

саветодав- не текстове, 

обавештења и упозорења на 

јавним местима; 
– разуме краће литерарне форме 

у којима доминира конкретна, 
фреквентна и по- зната лексика 
(конкретна поезија, кратке 

приче, анегдоте, скечеви, 
стрипови); 

– проналази, издваја и разуме у 

информа- тивном тексту о 

познатој теми основну поруку 

и суштинске информације; 
– идентификује и разуме 

релевантне информације у 
мејловима, проспектима, 
новинским вестима, 

репортажама , огласи- ма, реду 
вожње, блоговима; 

– препознаје основну 

аргументацију у јед- 

ноставнијим текстовима (нпр. 

новинским чланцима или 

писмима читалаца, као и 

другим врстама коментара); 
– наслућује значење 

непознатих речи на основу 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 
– разумевање прочитаног текста; 
– врсте текстова; 
– издвајање поруке и суштинских 

информација; 
– препознавање основне аргументације; 
– непознате речи; 
– ИКТ; 
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контекста. 

– учествује у краћим дијалозима, 
размењује информације и 
мишљење са саговорником о 
блиским темама и 
интересовањима; 

– користи циљни језик као језик 
комуника- ције у образовном 
контексту, прилагођава- јући свој 
говор комуникативној ситуацији, 
у временском трајању од два до 
три минута; 

– описује себе и своје окружење, 
догађаје у садашњости, 
прошлости и будућности у свом 
окружењу и изван њега; 

– на једноставан начин/укратко 
изражава своје утиске и 
осећања и образлаже 
мишљење и ставове у вези са 
блиским 

темама; 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– усмено изражавање; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– функционална сарадња; 
– интервјуисање; 
– интонација; 
– дијалог; 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у 

личној преписци. 2.СТ.2.2.4. Проналази потребне 

информације у уобичајеним писаним документима (нпр. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 

2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у 
дужем тексту са пре- тежно сложенимструктурама, у 
комe се износе мишљења, аргументи и критике (нпр. 
новински чланци и стручни текстови). 

2. СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и 

прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан 

разговор и укључује се у дискусију на теме како од 

личног интереса, тако и оне о свакоднев- ном животу. 

– описује догађаје и саопштава 

садржај неке књиге или филма, 

износећи своје утиске 
и мишљења; 

– укратко препричава краћи 

текст или видео-запис; 

– излаже унапред припремљену 

краћу презентацију на одређену 

тему (из домена личног 

интересовања); 
– указује на значај одређених 

исказа и делова исказа 
пригодном гестикулацијом и 

мимиком или наглашавањем и 
интона- 
цијом; 

 



40

2 

402  

 

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, 
искуства, планове као и коментаре омишљењима 
других учесника у разговору. 

2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације 

о познатим те- мама у формалним ситуацијама (нпр. у 

установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или 

препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, 

искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о 

темама из свог окружења или струке. 

2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају 

нпр. књиге, филма и сл. 

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у 

вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других 

народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, 

истичући битне детаље. 2.СТ.2.4.2. У приватној 

преписци, тражи или преноси информације, износи 

лични став и аргументе. 
2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и 
наративне текстове о разноврснимтемама из области 

личних интересовања и искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из лич- ног искуства, приватног, образовног и 

јавног контекста. 

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са 

кратким и/или једноставним текстом из познатих 

области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају 

успешну комуника- цију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 2.СТ.2.5.2. 

Правилно разуме и користи већи број сложенијих 

језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су 

правопис, интер- пункција и организација углавном 

добри. 

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални 

регистар; познаје прави- ла понашања иразлике у 

култури, обичајима и веровањима своје земље и земље 

чији језик учи. 
Напредни ниво 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или 

расправу са сложе- ном аргументацијом у којoj се износе 

лични ставови једног или више са/ говорника, 

уприватном, образовном, јавном и професионалном 

контексту. 2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или 

предавање са сложеном аргумента- цијом уз помоћ 

пропратног материјала. 
2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме 
се износе ставо- ви на теме из друштвеног или 
професионалног живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај 

разноврсних текстова, примењујућиодговарајуће 

технике/врсте читања. 

2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз 

одговарајућу технику чита- ња, долази до потребних 

информација из области личног интересовања. 

2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са 

струком или личниминтересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у 
стручним текстовима на основусопственог предзнања 

– пише на разложан и 

једноставан начин о блиским 

темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 
– описује особе и догађаје 

поштујући прави- ла 
кохерентности (обима 80 – 100 

речи); 

– описује утиске, мишљења и 

осећања (обима 70 – 90 

речи); 

пише белешке, поруке и лична 

писма/меј- лове да би тражио 

или пренео релевантне 

информације; 
– једноставним језичким 

средствима резимира 

прочитани/преслушани текст 
о блиским темама и износи 
сопствено мишљење о њему; 

– попуњава формуларе, упитнике 

и различи- те обрасце у личном и 

образовном домену; 

пише краћа формална писма 

(писма чи- талаца, пријаве за 

праксе, стипендије или 

омладинске послове); 
– пише електронске поруке, 

СМС поруке, учествује у 
дискусијама на блогу.слика, 
графикона, детаљних упутстава. 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– писмено изражавање; 
– врсте текста; 
– описивање; 
– стандардне формуле писаног 

изражавања; 
– лексика и комуникативне функције; 
– ИКТ; 

– препознаје и разуме, у оквиру 

свог интересовања, знања и 

искуства, правила понашања, 

свакодневне навике, сличности и 

разлике у култури своје земље и 

земаља чији језик учи; 
– препознаје и разуме најчешће 

присутне културне моделе 
свакодневног живота земље и 
земаља чији језик учи; 

– препознаје и адекватно 

користи најфре- квентније 

стилове и регистре у вези са 

елементима страног језика 

који учи, али и из осталих 

области школских знања и 

животних искустава; 

– препознаје различите стилове 
комуни- кације и 

најфреквентнија пратећа пара- 
вербална и невербална 
средстава (степен формалности, 
љубазности, као и паравер- 
бална средства: гест, мимика, 
просторни односи међу 

говорницима, итд.); 

– користи знање страног језика у 

различи- тим видовима реалне 

комуникације (елек- тронске 

поруке, СМС поруке, дискусије 

на блогу или форуму, друштвене 

мреже); 
– користи савремене видове 

комуникације у 
откривању културе земаља чији 
језик учи; 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
– интеркултурност; 
– правила понашања; 
– стереотипи; 
– стилови у комуникацији на страном 

језику; 
– ИКТ; 
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(нпр. специјализовани чланци, приручници, сложена 
упутства). 

2. СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о 

конкретним или апстрактним темамау коме аутор 

износи нарочите ставове и гледишта. 2.СТ.3.2.6. Разуме 

одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се 

односе нацивилизацијске тековине, културу и обичаје свог 

и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и 

неформалним разговорима/ дискусијама о општим и 

стручним темама, с једним или више саговорника. 

2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење 

детаљних обја- шњења, аргумената и коментара. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним 
темама; објашњава своје становиштеизносећи преднoсти 
и недостатке различитих тачака гледишта и одговара на 

питањаслушалаца. 

2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. 

новинског чланка, доку- ментарног програма, дискусија, 

излагања и вести (препричава, резимира, преводи). 

2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава 
мишљење у вези са културом,традицијом и обичајима 
свог и других народа. 

– преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи, 

додајући, по потреби, објашњења 

и обаве- штења, писмено и 

усмено; 

– резимира садржај краћег текста, 

аудио или визуелног записа и 

краће интеракције; 

– преноси садржај писаног или 

усменог текста, 

прилагођавајући га 

саговорнику; 

– користи одговарајуће 

компензационе стратегије 

ради превазилажења тешкоћа 

које се јављају, на пример: 

преводи или преноси садржај 

уз употребу описа, парафраза 

и сл.; 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

– стратегије преношења поруке са 

матерњег на страни језик/са страног 

на матерњи; 

4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима 

изражава властиту емо- тивну реакцију, 

наглашавајући детаље неког догађаја или искуства и 

коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма 
различитог садржаја за личне потребеи потребе струке. 

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст 

о стварним или измишљеним догађајима. 

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из 

различитих извора и нуди аргументована решења у 

вези с одређеним питањима; јасно и детаљно 

исказује став,осећање, мишљење или реакцију. 

2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и 
информације из дужих и сложенијихтекстова из 
различитих области које чита или слуша (нпр. 
препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, 

израза и идио- ма, који му омогућавају да се изражава 

јасно, течно, прецизно и детаљно. 2.СТ.3.5.2. Разуме 

целокупни репертоар граматичких структура и активно 

користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 
доследно приме- њујући језичка правила, правила 
организације текста и правописну норму. 2.СТ.3.5.5. 
Познаје и адекватно користи формални и неформални 
језички регистар. 

  

 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК II 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе другог страног језика је стицање нових знања и овладавање новим језичким системом што доприноси проширивању и 

богаћењу општих изражајних и интелектуалних могућности ученика, упознавање културе, обичаја, и начина живота народа чији се језик учи 

као и развијање естетских и моралних вредности. 

Задаци наставе другог страног језика су да ученици: 

- упознају основне карактеристике система језика и језичких структура и усвоје око 1.400 најфреквентнијих речи и израза; 

- усвоје правилни изговор и интонацију; 

- разумеју саговорника и усмено излагање о темама из свакодневног живота; 
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- овладају техником гласног читања и читања у себи и разумеју једноставне текстове с темама из свакодневног живота, текстова са 

научно-популарним садржајима и сл.; 

- савладају основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквирима усвојене лексике и језичких структура; 

- оспособе за давање информација о себи, о свом дому, о нашој земљи, њеним природним лепотама и културно-историјским 

тековинама; 

- упознају са начином живота народа чији језик уче и тековинама њихове културе и цивилизације; 

- развију интелектуалне особености и подигну општи образовни и културни ниво; 

- изграде свест о потреби сарадње и толеранције међу народима; 

- овладају методама за даљи самосталан рад на богаћењу и усавршавању стеченог језичког знања. 

-исказивање физичких тегоба, расположења, нерасположења, радости, забринутости, исказивање симпатије; давање предности, 

савета. 

 

 

Фонд часова: 

Седмични фонд 1+0,5 

Годишњи фонд: 37+18,5 

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Бр. часова ост. 

типова часа 

Укупно 

Voyager, c’est découvrir 

 

4 6 10 

Qu’elle est belle, notre époque 4 4 8 

Notre vie, notre monde 4 4 8 

Notre époque et les médias 6 4 10 

Les valeurs universelles de l’humanité 5 5 10 

L’école et autour d’elle 6 4 10 

Les belles choses qui nous viennent de 

France 

6 4 10 

Les devoirs écrits  4 4 

Укупно 35 35  
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Укупно   37+18,5 

 

 

 

 

 

Ред. бр. 

нас. теме 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

I Voyager, c’est découvrir 

 

-фронтални рад 

-рад у групама 

-слушање и реаговање на упутства 

наставника 

II Qu’elle est belle, notre époque -рад у паровима 

-индивидуални рад 

 

-читање текста 

-превођење текста 

-граматичка анализа текста 

III Notre vie, notre monde -текстуална метода -конверзација 

-писање састава 

-учење песмица 

-писање диктата 

IV Notre époque et les medias -вербална метода -превођење реченица са 

француског на српски и обратно 

V Les valeurs universelles de 

l’humanité 

-демонстрација -упознавање са француском 

културом и цивилизацијом 

VI L’école et autour d’elle -комбинована метода -повезивање садржаја текстова са 

подацима из француске 

цивилизације 

VII Les belles choses qui nous viennent 

de France 

  

VIII Les devoirs écrits -индивидуални рад 

-метода писмене провере 

-давање одговора на постављене 

захтеве 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК II 
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GODIŠNJI PLAN IZ NEMAČKOG JEZIKA ZA II RAZRED 

2.STRANI JEZIK,II GODINA UČENJA 

Nedeljni fond časova: 1+0,5 

 

Nr. Unterrichtseinheit      Stundentyp 

1. Upoznavanje učenika sa nast. planom i programom 

2. Was habt ihr in den Ferien gemacht?    B 

3. Das Perfekt (I); Der Art. mit  geog. Namen   B 

4. Ein Ausflug zum Eisernen Tor     B 

5. Ein Ausflug zum Eisernen Tor     W 

6. Das Perfekt (II)      B 

7. Weltstadt mit Herz      B     

8. Der Genitiv; Der Nebensatz     B 

9. Lernt fleißig Deutsch...     B    

10. Sprechübungen      W    

11. Anhang        B 

12. Das Perfekt (III)      B 

13. Schriftliche Übung      W 

14. Wir stellen Jutta Bäcker vor     B 

15. Die Komp. der Adjektive; Der Art. mit Stoffnamen  B 

16. Von Eltern und von Kindern     B 

17. Das Vorgangspassiv; Indirekte Fragen   B 

18. Eine Ferienreise; Der Temporalsatz; Der Inf. mit „zu“         B      

19. Die neue Pinakothek      B 

20. Grammatische Übungen     W 

21. Die erste Klassenarbeit     W 

22. Berichtigung der ersten Klassenarbeit   W 

23. Die Adjektivdeklination; Das Passiv mit dem Agens  B 

24. In der Nationalbibliothek Serbiens    B 

25. Der Konj. Präteritum; 

Der Relativsatz und Relativpronomen B        

26. Der Temporalsatz mit „als“     B 

27. Die Wiedervereinigung Deutschlands    B 

28. Der reale Konditionalsatz     B 

29. Die Republik Österreich     B 

30. Anhang       B 

31. Sprechübungen      W 

32. Die Adjektivdeklination     B 

33. Wie macht man den Führerschein?    B  

34. Der Konj. Prat; Das Pronominladv.    B 

35. Zwei Anekdoten über Autofahrer    B 

36. Sprechübungen      W 

37. Die Konstr. „würde“ + Infinitiv    B 

38. Das BITEF; Der Nebensatz mit „ob“    B 

39. Vera und Rolf gehen ins Theater    B 

40. Die Adjektivdeklination     B 

41. Die Tara blieb sauber      B 

42. Der Zustandspassiv; Die Präpositionen   B 

43. Die Blätter sollen grün sein     B 

44. Dankspruch; Der potenzielle Konditionalsatz   B 

45. Sprechübungen      W 

46. Sport in der Bundesrepublik Deutschland   B 

47. Übungen - Schreiben      W 

48. Das Diktat       W 

49. Der Konj. Präsens; Der Kausalsatz    B 

50. Sportgeist       B 

51. Anhang       B 

52. Die indirekte Rede      B 

53. Grammatische Übungen     W 

54. Die zweite Klassenarbeit     W 

55. Berichtigung der 2. Klassenarbeit    W 

56. „Weisse Rose“ und die Geschwister Scholl  B      

57. Anhang       B 

58. Relativpronomen; Der Superlativ    B 

59. Blutige Mär       B 
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60. Blutige Mär       W 

61. Anhang       B 

62. Das Pronomen       B 

63. Schön ist die Jugend      B 

64. Fragen in der ind. Rede; Der Temporalsatz mit „während“B     

65. Grammatische Übungen     W 

66. Nähe des Geliebten      B 

67. Nähe des Geliebten      W 

68. Anhang       B 

69. Sprechübungen      W 

70. Systematisierung      W      

  

Комуникативне функције: обнављање, утврђивање и проширивање оних комуникативних јединица са којима се ученик упознао у 

основној школи: ословљавање познате и непознате особе; исказивање свиђања и несвиђања, слагања и неслагања са мишљењем саговорника; 

тражење и давање дозволе; честитање и исказивање лепих жеља; позивање у госте, прихватање и неприхватање позива; обавештење и 

упозорење; предлагање да се нешто уради; одобравање или неодобравање нечијих поступака; приговори, жалбе; изражавање чуђења, 

изненађења, уверености, претпоставке или сумње; давање савета; исказивање симпатија, преференције, саучешћа; изражавање физичких 

тегоба, расположења. 

   

 

 

ПСИХОЛОГИЈА 

 

Циљ учења Психологије је да ученик овлада знањима, ра- звије вештине и формира ставове који ће му омогућити да боље разуме 
сложеност, разноврсност и развојне аспекте психичког функционисања људи у био-социо-културном контексту, да повећа капацитет 
суочавања са изазовима адолесцентског доба и преузме одговорност за очување менталног здравља, функционисање у за- једници и 
наставак школовања. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Бавећи се кључним појмовима опште психологије  ученик ће: развијати способност критичког мишљења, вештину успешне комуникације 
и функционисања у групи; унапређивати стратегије успешног учења, памћења и доношења одлука; формирати префе- ренцију научног 
над лаичким приступом; разликовати употребу од злоупотребе психологије; повезивати психологију са другим нау- кама, уметношћу и 
културом; уважавати различитост међу људима и поштовати људска права; изражавати позитиван став према за- штити и унапређењу 
менталног здравља. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик има знање о личности као јединству психичких про- цеса, особина и стања, о спрези психичког и телесног и теоријама које 
објашањавају природу личности; аргументовано дискутује о утицају наслеђа, средине и личне активности на развој личности; препознаје 
специфичности методологије и мерних инструмената који се користе у психолошким истраживањима; уочава могућно- сти и ограничења 
примене психолошких сазнања у описивању, тумачењу и предвиђању, како сопственог тако и понашања других особа и друштвених 
појава; прихвата улогу испитаника у психо- лошким истраживањима искључиво на бази добровољности, ин- формисаности о сврси и 
процедурама истраживања и гаранције да добијени подаци неће бити злоупотребљени. 

Разред Други 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 4 часa 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја програма 

– Правилно користи основне појмове који се односе на сазнајне, 

емоционалне и мотива- ционе аспекте личности; 
– прави везу између психологије као науке и других наука, уметности 

и културе; 
– препозна различите области примене психолошких сазнања као и 

животне ситуације у којима се људи обраћају психологу за помоћ; 

ПСИХОЛОГИЈА КАО НАУКА И ПРАКСА 
Предмет и дисциплине психологије. 

Психологија и друге науке, уметност 

и култура. Методе и технике 

психолошких истраживања. 

Употреба и злоупотреба психологије. 
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– на датом примеру психолошког истраживања одреди које су 

методе и технике кори- шћене; 

– разликује научни од лаичког приступа психолошким питањима и 

критички се односи према текстовима и псеудотестовима у 

медијима; 

– психички живот особе посматра као целину међусобно повезаних 

процеса, особина и стања чији се развој одвија током целог живота 

и као јединство психичког и телесног функционисања; 

– аргументовано дискутује о утицају наслеђа, средине и личне 
активности на развој лич- ности; 

– користећи стечена психолошка сазнања, препознаје емоције и 

мотиве сопственог по- нашања, понашања других и ликова из 

књижевности и филмова; 
– у учењу користи стратегије и технике успешног учења и памћења; 
– препознаје узроке фрустрација и унутрашњих конфликата, у 

својим реакцијама пока- зује преференцију да их конструктивно 

решава и на примерима препознаје механизме одбране; 

– опише најважније психолошке карактеристике адолесцентског 
доба, препозна и кри- тички се односи према најчешћим 
проблемима и ризичним понашањима адолесцената; 

– аргументује значај очувања менталног здравља, превенције 

менталних поремећаја и показује позитивни став према здравим 

стиловима живљења; 
– разликује облике и врсте социјалног учења на примерима; 
– уважава различитост међу људима, родну равноправност, поштује 

људска права и из- ражава негативан став према било ком облику 

насиља; 

– разликује основне врсте менталних поремећаја и описује 

карактеристике најчешћих менталних поремећаја адолесцената; 

– у комуникацији узима у обзир могућност грешака при опажању 

других људи и тиме предупређује могуће конфликте; 

– наведе примере просоцијалног, асертивног понашања и алтруизма 

из свог искуства и понашања других људи; 

– опише контекст настанка најважнијих теорија личности, њихове 

основне карактери- стике, представнике и утицај; 

– препозна и критички разматра примере предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, кон- формизма, насилничког понашања и 

изражава спремност да реагује; 

– наведе примере и карактеристике различитих група, групних 

односа и типова руко- вођења, примењује правила сарадње у 

тимском раду поштујући различитост чланова; 

– препозна и критички разматра примере употребе и злоупотребе 

психологије у медији- ма, политици, маркетингу и на друштвеним 

мрежама; 

– у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став 

заснован на аргу- ментима, комуницира на конструктиван начин; 

– прихвати улогу испитаника у психолошким истраживањима 

искључиво на бази добро- вољности, информисаности о сврси и 

процедурама истраживања и гаранције да доби- јени подаци неће 

бити злоупотребљени. 

ЛИЧНОСТ КАО ЈЕДИНСТВО ПСИХОЛОШКИХ 

ПРОЦЕСА, ОСОБИНА И 

СТАЊА 
Личност 
Појам и структура, темперамент, идентитет. Теорије личности. 
Особине, процеси и стања 
Сазнајни аспект: пажња, опажање, учење, памћење и 

заборављање, мишљење, интелигенција. 
Емоционални аспект: осећања. 
Мотивациони аспект:потребе, вредности, ставови и 

интересовања. Измењена стања свести. 
Развој 
Органске основе психичког живота. 
Чиниоци развоја: наслеђе, лична активност и 

друштвени чиниоци. Развој сазнајног, 

емоционалног и мотивационог аспекта личности. 

Карактеристике адолесцентског периода у развоју 

личности. 
Ментално здравље 
Појам и значај. 
Фрустрације и конфликти. Одбрамбени 

механизми. Стрес и механизми 

превладавања. 

Ментални поремећаји – појам, узроци, врсте и облици 

помоћи. Психолошки проблеми адолесцената. 
Превенција. 

ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ 
Социјализација 
Појам, функција и 

фактори. Облици и врсте 

социјалног учења. 

Социјалне вештине. 
Социјални живот 
адолесцента. Просоцијално и 
асоцијално понашање. 

Појам, врсте насиља и фактори који доприносе насилном 

понашању. Карактеристи- ке насилног понашања и особа које 

трпе насиље. Реаговање на насиље. 
Комуникација 
Вербална и невербална комуникација. Услови успешне 

комуникације. Социјална перцепција и грешке у опажању особа. 

Интерперсонални конфликти и њихово 

решавање. Емпатија. Асертивност. 
Друштвене групе 
Појам и врсте. Динамика групе. Односи у групи. Конформизам. 

Одупирање груп- ном притиску. Руковођење групом. 
Стереотипи, предрасуде, 
дискриминација. Људи у маси. 

 

 

   

 

 

ИСТОРИЈА 

 

 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 
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СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја програма 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и 

појмова историјске науке. 

2.ИС.1.1.2.Користи хронолошке термине у 

одговарајућем историјском и савременом контексту. 

2.ИС.1.1.3.Препознаје историјски простор на 

историјској карти. 2.ИС.1.1.4.Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, појаве и догађаје 

из опште и националне историје. 
2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и разврстава 

различите изворе инфор- мација о прошлости и 
садашњости у функцији истраживања. 

2.ИС.1.2.2.Уочава да постоје различита виђења исте 

историјске појаве на основу поређења више историјских 

извора. 

2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, 

пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу 

историјских појава у историјским и савременим 

изворима информација. 

2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира историјски наратив и 
саопштава резул- тате самосталног елементарног 
истраживања. 

2.ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног 

истраживања уз употребу текстуалне wordдатотеке 

(фајла). 

2.ИС.1.3.1.Препознаје историјску димензију савремених 

друштвених појава и процеса. 

2.ИС.1.3.2.Идентификује улогу историјских личности у 

обликовању савремене државе и друштва. 

2.ИС.1.3.3.Разуме значај и показује одговоран однос 

према култур- но-историјском наслеђу сопственог и 

других народа. 

2.ИС.1.3.4.Разуме смисао обележавања и неговања 

сећања на важне лич- ности, догађаје и појаве из 

прошлости народа, држава, институција. 

2.ИС.1.3.5.Уочава елементе интеркултуралних односа и 

препознаје вред- ности друштва заснованог на њиховом 

неговању. 

2.ИС.1.3.6.Пореди историјски и савремени контекст 

поштовања људских права и активно учествује у 

интеркултуралном дијалогу. 

2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, елементе и 

последицеисторијских конфликата и криза са циљем 

развијања толеранције, културе дијалога и сензибилитета 

за спречавање потенцијалних конфликата. 

2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених 

историјских појмова. 2.ИС.2.1.2. Показује историјске 
појаве на историјској карти и препознаје историјски 
простор на географској карти. 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује улогу личности, 

процесе, појаве, дога- ђаје из националне и опште 

историје. 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност и квалитет 

различитих извора ин- формација о прошлости и 

садашњости и примењује их у истраживању. 2.ИС.2.2.2. 

Анализира предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге 

видове пристрасности у тумачењу историјских појава у 

историјским и савременим изворима информација и 

уочава њихове последице. 
2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве дугог трајања, 
уочава сличности и прави разлику у односу на њихов 
савремени и историјски контекст. 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира променљивост 

историјског простора у различитим периодима, уз 

− користи хронолошке 

одреднице и пре- цизно смешта 

кључне догађаје, појаве, 

процесе и личности на 

временској ленти; 
− у усменом и писаном 

излагању користи основне 
научне и историјске појмове; 

− пореди изворе различите 

сазнајне вред- ности и процени 

њихову релевантност за 

истраживање; 

− уочи континуитет и промене 
код одређе- них историјских 

појава и процеса кратког и дугог 
трајања; 

− анализира узрочно-

последичне везе и 

идентификује их на 

конкретним приме- рима; 
− примењује основну 

методологију у еле- ментарном 

историјском истраживању и 
резултате презентује у усменом, 
писаном, или дигиталном 
облику; 

− објасни разлику између 

методолошки утемељеног и 

ненаучног приступа интер- 

претацији прошлости; 
− препозна на конкретним 

примерима злоупотребу 
историје и изведе закључак о 

могућим последицама на развој 
историј- ске свести у друштву; 

− наведе типове државних 

уређења у перио- ду средњег и 

новог века и издвоји њихове 

специфичности; 
− анализира специфичности и 

утицај међународних односа на 
положај држава и народа; 

− идентификује најважније 

друштвене групе, њихове улоге 

и односе у епохи феудализма; 

− анализира развој и промене у 
друштвеној структури и 

односима у средњем и новом 
веку; 

− идентификује најважније 

одлике српске државности у 

средњем веку; 

− упоређује сличности и разлике 

између средњовековне и модерне 

српске држав- ности у првој 

половини 19. века; 

− анализира структуру и 
особености срп- ског друштва и 
уочава промене изазване 
политичким и економским 
процесима у периоду средњег и 
новог века; 

− уочава повезаност појава из 

ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

 

Хронологија и простор – средњи и 

нови век Историјски извори (порекло, 

анализа, уочавање специфичности 

различитих медија и њихове ин- 

формативне вредности, примена у 

истраживању) Континуитет и промена 
Реконструкција и интерпретација 
прошлости 

КЉУЧНЕ ПОЈАВЕ, ПРОЦЕСИ И 

ЛИЧНОСТИ ЕПОХЕ 

Сеобе народа и 

колонизација 

Покрштавање 
Развој писмености, науке и 
цивилизације 
Верски покрети, односи и ратови 

(крсташки ратови, Велики раскол, 

јереси, исламизација, реформација, 

противреформација) 

Српски народ, земље, државност, 
друштво и цркве- на организација 
Османлијска освајања 
Научно-техничка и географска открића 
Развој и утицај нових идеја (хуманизам 

и ренесан- са, просветитељство) 

Револуције 

Уставност 

Српска 

револуција 

Кнежевина 

Србија 

Истакнуте личности: Јустинијан I, 

Ираклије I, Му- хамед, Карло Мартел, 

Карло Велики, кнез Власти- мир, цар 

Симеон, Јован Владимир, цар Самуило, 

Василије II, краљ Михаило, Ћирило и 

Методије, цар Отон I, цар Хенрих IV, 

папа Гргур VII, папа Ур- бан II, 

Фридрих I Барбароса, Ричард Лавље 

Срце, Саладин, цар Манојло I Комнин, 

папа Иноћентије III, бан Кулин, Стефан 

Немања, Стефан Првовен- чани, Сава 

Немањић, Милутин, Стефан Дечански, 

Стефан Душан, цар Карло IV 

Луксембуршки, кнез Лазар и кнегиња 

Милица, Твртко I Котроманић, Стефан 

Лазаревић, деспот Ђурађ Бранковић, 

султанија Мара, српски деспоти у 

јужној Угарској, Ђурађ Кастриот 

Скендербег, Мехмед II Освајач, Јанко 

Хуњади, краљ Матија Корвин, Јохан 

Гутен- берг, Изабела Кастиљска, Марко 

Поло, Кристифор Колумбо, Фернандо 

Магелан, Ђото, Петрарка, Бо- качо, 

Леонардо да Винчи, Микеланђело 

Буонароти, Николо Макијавели, Никола 

Коперник, Исак Њутн, Мартин Лутер, 

Карло V и Филип II Хабзбуршки, 

Сулејман Величанствени, Мехмед-паша 

Соколовић, Хенри VIII, Елизабета I, 

Сервантес, Вилијам Шек- спир, 
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употребу историјске, географске и савремене политичке 

карте. 
2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, 
догађаје и лично- сти из опште и националне историје. 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу истраживања 

различитих извора инфор- мација о прошлости и 

садашњости. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне разлике и 

сличности у тума- чењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора. 2.ИС.3.2.3. 

Усмено објашњава резултате самосталног елементарног 

истраживања и аргументовано брани изнете ставове и 

закључке. 
2.ИС.3.2.4. Писано и графички приказује резултате 
елементарног истра- живања уз употребу 
компјутерских програма за презентацију (текстуал- них, 
визуелних, филмских датотека и power point програма). 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе у 

историјском контек- сту и на основу добијених 

резултата изводи закључке. 

политич- ке, друштвене, 

привредне и културне 

историје; 
− на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности појава и 
процеса из наци- оналне 
историје са појавама и 
процесима у регионалним, 
европским и светским 
оквирима; 

− идентификује основне 

елементе привред- ног живота и 

њихов утицај на друштвене 

промене у средњем и новом 

веку; 
− анализира положај и начин 

живота деце, жена и 

мушкараца, припадника разли- 
читих друштвених слојева и 
мањинских група у средњем и 

новом веку; 

− изводи закључак о динамици 

одређе- них историјских појава 

и процеса из националне и 

опште историје, користећи 

историјску карту; 
− идентификује најзначајније 

последице настанка и ширења 
различитих верских учења у 

историјском и савременом 
контексту; 

− уочава присуство политичких, 

привред- них, научних и 

културних тековина сред- њег и 

новог века у савременом 

друштву; 
− илуструје примерима значај 

прожимања различитих 
народа, култура и цивилиза- 

ција; 

Молијер, Луј XIV, Петар Велики, 

Арсеније 
III Црнојевић, Арсеније IV Јовановић, 
принц Еуген 
Савојски, Монтескје, Волтер, Џејмс Ват, 

Хердер, Катарина II, Марија Терезија, 

Робеспјер, Наполеон Бонапарта, вожд 

Карађорђе, кнез Милош, кнегиња 

Љубица, Доситеј Обрадовић, Вук 

Караџић, браћа Грим, прота Матеја 

Ненадовић, Петар I и Петар 
II Петровић Његош, Сава Текелија, 
митрополит Стефан Стратимировић, 
патријарх Јосиф Рајачић, Лајош Кошут, 
Пушкин, Гогoљ, Дикенс, Балзак, кнез 

Александар Карађорђевић, Тома Вучић 
Перишић, Илија Гарашанин, Стеван 
Книћанин... 
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 − препознаје утицај идеја и 

научно-технич- ких открића на 

промене и развој друштва, 

културе и образовања; 
− учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

активности у школи или у ло- 
калној заједници које подстичу 
друштвену одговорност и 
неговање културе сећања; 

− разликује споменике из 

различитих епоха са посебним 

освртом на оне у локалној 

средини; 
− препознаје улогу легенди и 

митова у реконструкцији 

прошлости и изградњи 

колективног и индивидуалног 
идентитета; 

− препознаје на конкретним 

примерима злоупотребе 

митова у историјском и 

савременом контексту. 

ДРЖАВА И ИНСТИТУЦИЈЕ 
Типови државних 

уређења Монархија 

Република 

Градска 

комуна 
Међудржавни односи 
Структура, унутрашње уређење и 

институције Скупштине 

Законодавство, државна управа и 

војска Односи државе и цркве 
Секуларизација 
Истакнуте владарске породице Европе 

(Каролинзи, Отонска династија, Капети, 

династија Арпадоваца, Хоенштауфовци, 

Комнини, Плантагенети, Валоа, 

Асеновци, Палеолози, Анжујци у Јужној 

Италији и Угарској, Медичи, 

Хабзбурговци, Тјудор, Бурбони, 

Османлије, Романови) 
Истакнуте српске владарске породице 
(Немањићи, Котроманићи Лазаревићи, 
Бранковићи, Мрњавче- вићи, Балшићи, 

Косаче, Црнојевићи) 
ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ 
ОДНОСИ 

Типови друштвених уређења и односа 

Патријахално друштво 

Феудализам 

Вазални 

односи 

Сталежи/друштвени 

слојеви и групе 

Мануфактура 

Натурална 

привреда Робно-

новчана привреда 

Капитализам 
КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ 
ЖИВОТ 

Религије и 

веровања 

Православље 

Католичанство 

Ислам 
Јудаизам 
Протестант
изам Јереси 
Сујеверје 

Обичаји 

Наука 

Образова

ње 

Штампа 

Породични и родни 
односи Болести и лечење 
Задужбинарство и 
споменици 

ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА – МИТ, 

ЛЕГЕНДА, НАУКА 

Митови, легенде и предања – значење 

и значај некад и сад 

Злоупотреба историје и 

митова Псеудоисторија 

Савремени политички 

митови Научна 

методологија 
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Култура сећања 

 

 

 

 

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Европа од XI до XV века 7 5 12 

Срби и њихови суседи у позном 

средњем веку 

7 4 11 

Свет од краја XV до крајаXVIII 

века 

9 7 16 

Срби и њихови суседи од почетка 

XVI до краја XVIII века 

7 5 12 

Свет крајем XVIII и у првој 

половини XIXвека 

9 6 15 

Срби крајем XVIII и у првој 

половини XIXвека 

5 3 8 

УКУПНО 74 44 30 

 

 

 

 

 

 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

1. 12   Европа од XI до XV века 

 -вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

-слуша 

-поставља питања 

-одговара 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

11 
  Срби и њихови суседи у позном 

средњем веку 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

-слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

 

3. 16 
 Свет од краја XV до крајаXVIII 

века 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 
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4. 10 
   Срби и њихови суседи од почетка 

XVI до краја XVIII века 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

 

5. 13 
Свет крајем XVIII и у првој 

половини XIXвека 

 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

 

6. 8 
Срби крајем XVIII и у првој 

половини XIXвека 

вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Циљ учења географије је да ученик развија систем географ- ских знања и вештина, свест и осећање припадности држави Ср- бији, 
разумевањe суштине промена у свету, неговањe и стицањe моралних вредности, еколошке културе, одрживог развоја, етнич- ке и верске 

толеранције које ће му помоћи у професионалном и личном развоју. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем наставног предмета географија ученик је оспосо- бљен да користи практичне вештине (оријентација у простору, практично 
коришћење и познавање географске карте, географских модела, савремених технологија – ГПС и ГИС и инструменте-ком- пас, 
термометар, кишомер, ветроказ, барометар) ради лакшег сна- лажења у простору и времену. Ученик је оспособљен да приме- њује 
географска знања о елементима географске средине (рељеф, клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, 
насеља, саобраћај), о њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради пла- нирања и 

унапређивања личних и друштвених потреба, национал- них и европских вредности. 

Основни ниво 

Примењује и тумачи различите изворе са географским ин- формацијама (географска карта, географски модели, ГПС, часопи- си, 
научнопопуларна литература, статистички подаци, интернет) ради планирања и организовања различитих активности. Користи основна 
знања о географским чињеницама да би разумео, зашти- тио и рационално користио природне и друштвене ресурсе у ло- калној средини, 
Републици Србији и земљама у окружењу. 

Средњи ниво 

Картографски приказује географске објекте, појаве и процесе; разуме могућности примене савремених технологија ради планира- ња и решавања 
различитих личних и друштвених потреба. Само- стално објашњава природне и друштвене услове и ресурсе и разуме њихов утицај на 
наравномеран друштвеноекономски развој Републи- ке Србије и региона и активно учествује у валоризацији географске средине. Разуме 
савремене проблеме у локалној средини и својој др- жави, предлаже начине и учествује у акцијама за њихово решавање. 

Напредни ниво 

Користи аналогне и дигиталне географске карте, географске и статистичке истраживачке методе; упоређује и критички разма- тра 
одговарајуће научне податке да би објаснио географске чиње- нице и њихов допринос за решавање друштвених потреба и про- блема. 
Критички анализира и објашњава географске везе и односе између соларног система, геолошког развоја Земље, природних услова и ресурса 
и поштује принципе одрживог развоја. Анали- зира и аргументовано објашњава друштвеноекономске карактери- стике регионалног развоја 
Републике Србије и регионалних цели- на у свету; предвиђа и учествује у регионалном развоју, заштити и унапређивању локалне средине. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Примена 

географских вештина за организовање активности у простору и времену 

 

Основни ниво 

Примењује и тумачи географске елементе који су приказани на картама различитог размера и садржаја, користи ГПС (систем за глобално 
позиционирање) и остале усмене и писане изворе са географским информацијама за сакупљање података на терену које повезује и користи 
за планирање и организовање својих ак- тивности у непосредном окружењу.Средњи ниво 
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Представља географске елементе картографским изражајним средствима и разуме могућности примене савремених технологија (ГИС) за 
архивирање и приказивање картографских података ради планирања и обављања различитих активности које су значајне за развој 
друштва. 

Напредни ниво 

Анализира географске елементе приказане на аналогним и дигиталним картама; процењује квалитет и тачност; разуме потре- бу 
ажурирања података ради њиховог коришћења за научна, при- вредна, демографска и друга планирања. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Коришћење 

географских знања за активно и одговорно учешће у животу заједнице 

 

Основни ниво 

Користи знања о основним природним и друштвеним ре- сурсима у локалној средини и Републици Србији, разуме њихове вредности и 
рационално их користи у свакодневном животу. 

Средњи ниво 

Изучава и процењује природне и друштвене услове и ресур- се, њихов утицај на неравномеран друштвеноекономски развој Ре- публике 
Србије и региона и у својој средини предлаже начине за њихово ублажавање. 

Напредни ниво 

Анализира, дискутује и тумачи регионални развој Републике Србије и регионалних целина у свету; поштује принципе одржи- вог развоја 
и учествује у унапређивању националних и европских вредности. 
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Разред Други 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја програма 

2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог 
размера и садр- жаја, користи компас и систем за 
глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у 
простору и планирања активности. 
2.ГЕ.1.1.3. Правилно дефинише географске појмове и 
користи различите изворе (статистичке податке, научно 
популарну литературу, географске часописе, 
информације из медија, интернет) за прикупљање и 
предста- вљање географских података у локалној 
средини, Републици Србији и земљама у окружењу. 
2.ГЕ.1.2.4. Разуме концепт одрживог развоја као услов за 
опстанак и напредак људског друштва и привредни 
развој. 
2.ГЕ.1.3.1. Описује историјско-географске факторе и 
њихов утицај на неравномеран регионални развој 
Републике Србије и земаља у окружењу. 2.ГЕ.1.3.2. 
Наводи географске факторе који утичу на размештај 
станов- ништва, насеља и привреде у Републици Србији 
и земљама у окружењу. 2.ГЕ.1.3.3. Описује демографски 
развој (природни и мeханички) и струк- туре 
становништва у Републици Србији и земљама у 
окружењу. 
2.ГЕ.1.3.4. Разуме појмове: транзиција, интеграција, 
глобализација и њихов утицај на промене и проблеме у 
Републици Србији и земљама у окружењу. 
2.ГЕ.2.1.1. Правилно користи картографска изражајна 
средства за скици- рање географских карата различитог 
размера и садржаја. 
2.ГЕ.2.2.2. Објашњава географске везе између природних 
услова, ресурса и људских делатности. 
2.ГЕ.2.2.3. Објашњава географски размештај природних 
ресурса у Репу- блици Србији, региону и Европи и 
објашњава њихов утицај на економски развој. 
2.ГЕ.2.3.1.Објашњава утицај географских 
фактора на демографски развој, размештај 
становништва, насеља и привреде у свету. 
2.ГЕ.2.3.2. Објашњава савремене проблеме човечанства 
(сукоби и насиље, незапосленост, глад, недостатак 
пијаће воде, дискриминација, болести зависности) и 
наводи мере за њихово превазилажење. 

2.ГЕ.2.3.3. Дефинише појам глобалне економије и 

тржишта и наводи факторе који утичу на њихов настанак 

и развој. 

− користи картографски метод у 

објашњава- њу процеса у 

географском простору; 
− анализира и израђује тематске 
карте; 
− реализује истраживачки 

пројекат на задату тему; 

− користи статистичке изворе и 

средства ИКТ-а у анализи 

демографских диспари- тета у 

свету и одабраним регијама; 
− објашњава факторе 

популационе ди- намике и 

доводи их у везу са степеном 
друштвено-економског 
развоја; 

− критички вреднује ефекте 

популационе политике и 

предлаже мере демографског 

развоја у будућности; 
− разматра демографске 

пројекције на глобалном и 
регионалном нивоу; 

− користећи географску карту 

доводи у везу географски 

положај насеља са његовим 

развојем; 
− успоставља односе између 

процеса у развоју насеља и 
економског и популаци- оног 
развоја користећи географску 
карту и ИКТ; 

− објашњава поларизацијске 

процесе у ра- звоју насеља и 

даје примере на локалном и 

глобалном нивоу; 
− анализира утицај природних и 

друштве- них фактора на развој 

привреде у целини и појединих 
привредних делатности; 

− доводи у везу ниво 

развијености привреде у целини 

и појединих привредних грана 

са стањем животне средине и 

социјалним односима у 

изабраним регијама; 

Друштвена географија 

 
Предмет проучавања, подела, задаци и 
развој друштвене географије. 
Извори података и методе проучавања 
у друштве- ној географији. 
Картографски метод. 

Становништво и демографски 

процеси 

 
Распоред 
становништва. 
Популациона 
динамика. 
Демографска 
транзиција. Просторна 
мобилност. Структуре 
становништва. 
Популациона 
политика. 

Рурални и урбани простор 

 
Фазе урбанизације. 
Деаграризација и 
дерурализација. 
Структура и ширење градских 
простора. Функционалне везе града и 
околног простора. Поларизација 
развоја насеља. 

Привреда и географски простор 

 
Економско-географска валоризација 
природних услова и ресурса. 
Привреда и животна 
средина. Глобални 
економски развој. 
Економско-географске 
регије. 
Мултинационалне 
компаније. 
Међународне економске организације 
и интегра- ције. 
Одрживи развој. 

2.ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и 

истраживачке резул- тате (географске карте, сателитске 

снимке, статистичке податке, научну литературу, 

географске часописе, информације из медија, интернет); 

изводи закључке и предлаже мере за решавање 

друштвених проблема. 2.ГЕ.3.1.4. Анализира аналогне и 

дигиталне тематске карте (природних појава,система и 

природне средине, друштвених појава и створених 

добара) и објашњава узроке који су утицали на актуелно 

− издваја економско-географске 

регије света користећи изворе 

економске статистике и 

тематске економске карте; 
− критички вреднује утицај 

мултинаци- оналних компанија 
и међународних организација 
на развој и функционисање 

међународне трговине и 

Политичкогеографски процеси 

 
Територија. 
Политички статус територије. 

Административно-територијална 

организација простора. 
Држава. 
Сепаратизам, иредентизам, 

регионализам, аутоно- маштво. 
Политичка карта света. 
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стање, постојеће појаве и објекте. 
2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове 
последице на глобал- ном нивоу и познаје савремене 
мере и поступке који се користе за њихово решавање. 

2.ГЕ.3.3.1. Анализира утицај друштвених фактора на 

степен економске развијености различитих регија у 

свету. 

2.ГЕ.3.3.2. Анализира глобалне друштвене промене 

(транзиција, интеграција, глобализација, депопулација, 

неравномеран размештај становништва, пренасељеност 

градова, деаграризација) и њихов утицај на друштвене 

и економске токове на глобалном нивоу. 
2.ГЕ.3.3.3. Објашњава глобалну и националну економију, 

глобално и национално тржиште и анализира факторе 
који утичу на њихов развој. 2.ГЕ.3.4.2.Анализира 
географске факторе и њихов утицај на развој регио- 
налних целина на глобалном нивоу. 

2.ГЕ.3.4.3. Објашњава трансформације регија на 

глобалном нивоу и познаје правце њиховог даљег 

развоја. 

неравномеран економски развој 
у свету; 

− разликује појам, политички 

статус и хије- рархију 

организације територије; 

− уочава ефекте 

центрипеталних и цен- 

трифугалних друштвено-

политичких процеса на 

територијални интегритет и 

суверенитет државе; 
− раздваја фазе у еволуцији 

политичко-гео- графске карте 

света од средине XIX века до 
данас; 

− анализира везе између 

природних ре- сурса, 

демографских процеса и 

степена економског развоја на 

примерима регија уз помоћ 

географске карте и ИКТ; 
− доводи у везу регионалне 

проблеме са ти- повима 
економског развоја на 
примерима у свету; 

− објашњава утицај глобалних 

процеса на очување 

идентитета на примерима из 

регија у свету; 
− користи различите изворе 

географских информација. 

Регионалнo-географске теме и 

глобални процеси 

 
Tуристичке регије Јужне Европе. 
Велике урбане регије Западне и Средње 

Европе. Природни ресурси и 

транзициони процеси у Источ- ној 

Европи (Руска Федерација и Украјина). 
Савремена миграциона кретања у 

европским регијама. 

Културно-цивилизацијске тековине и 

трансформа- ција географског простора 

Југозападне Азије. 

Специфичности географског развоја 

Јужне Азије. Демографски и урбано-

географски процеси у Источној Азији. 
Проблеми природних непогода у 

Југоисточној Азији. 

Културно-цивилизацијска 

трансформација Африч- ког 

Средоземља. 

Географски проблеми Сахарске и 

Субсахарске Африке. 

Културни, економски и политички 

развој и утицај САД и Канаде на 

глобалне процесе у свету. 

Друштвено-географски процеси у 

Мексику, Кари- бима и Централној 

Америци. 

Регионално-географске 

специфичности Јужне Америке. 

Савремени друштвено-географски 

развој Аустра- лије. 
Еколошка угроженост Океаније. 
Последице климатских промена на 
Антарктику. 

 

 

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Годишњи фонд 

часова 

Увод у друштвену географију 1 1 2 

Карта и картографски метод  

у географији 

3 3 6 

Становништво и насеља 5 3 8 

Основне политичко-географске 

карактеристике савременог света 

4 2 6 

Основне економско-географске  

одлике светске привреде 

5 3 8 

Политичко географске,демографске 

и економско географске одликe 

појединих делова света 

24 15 39 

Основна демографска обележја и 

културни утицаји на Балканском  

полуострву и у нашој земљи 

4 2 6 

Свега: 46 28 74 
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БИОЛОГИЈА 

 

Циљ учења Биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост, способности, вештине и ставове ко- рисне у 
свакодневном животу, да развије мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку, уз примену концепта одр- живог развоја, 
етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учећи биологију у општем средњем образовању, ученик ће овладати знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме структуру, 
филогенију и еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у природи, као и огромну човекову одговорност за очување животне 
средине и биолошке разноврсности на Земљи. Овако стечена знања из биологије и биолошких вештина приме- њиваће у свакодневном 
животу за побољшање сопственог здравља и одабир животног стила и учествовање у друштвеним дебатама ради доношења важних 
одлука, као што су одрживи развој и за- штита животне средине, заштита природе и биодиверзита и упо- треба биотехнологија. Бавећи се 
биологијом развијаће способност критичког мишљења, формираће научни поглед на свет, разумеће сличности и разлике између 
биолошког и других научних присту- па, и развиће трајно интересовање за биолошке феномене. 

 

Основни ниво 

Разуме основне принципе структуре и функције живих ор- ганизама, њихове филогенетске међуодносе и еволутивни развој живота на 
Земљи на основу Дарвиновог учења; разуме и примере- но користи биолошке термине који су у широј употреби; разуме и примерено 
користи стечена знања и вештине за практичну приме- ну у свакодневном животу, као што су лична хигијена, исхрана и животне навике 
и заштита животне средине. 

 

Средњи ниво 

Разуме и адекватном терминологијом исказује чињенице о типичним механизмима и процесима у биолошким системима, везама између 
структуре и функције у њима, и разуме основне узрочно-последичне везе које у тим системима владају; стечена знања активно користи у 
личном животу у очувању здравља и жи- вотне средине; учествује у друштвеним акцијама и дебатама са те- мом очувања животне 
средине и биолошке разноврсности; свестан је потребе одрживог развоја друштва и уме да процени које одлуке га омогућују, а које 
угрожавају. 

 

Напредни ниво 

Уме да анализира, интегрише и уопштава биолошке феноме- не и процесе, чак и на атипичним примерима; примењује стечена знања у 
решавању широког спектра животних ситуација; критич- ки анализира информације и ризике одређених понашања, и јасно аргументује 
ставове и животне навике који служе позитивном ра- звоју; разуме и користи језик биолошке струке, и може да прати усмену и писану 
биолошку комуникацију у медијима, иницира и учествује у друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања животне средине и 
одрживог развоја, природе и биолошке разно- врсности, и на основу биолошких знања и критичког погледа на свет користи и разуме 
савремене биотехнологије (вакцине, матич- не ћелије, генетски модификована храна, генетске основе наслед- них болести). 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Грађа, 

функција, филогенија и еволуција живог света 

Ова компетенција омогућава ученику да овлада знањима и ве- штинама које ће му омогућити да разуме структуру, филогенију и еволуцију 
живог света, човеково место и његову улогу у природи. 

Основни ниво 

Зна основе еволуционе биологије и основне чињенице о по- реклу, јединству и биолошкој разноврсности живота на Земљи. 

Средњи ниво 

Примењује знања из еволуционе биологије у објашњењу фи- логенетских промена које су довеле до настанка постојеће биоло- шке 
разноврсности на Земљи. 



41

8 

418  

 

Напредни ниво 

Дискутује и аргументује предности еволуционе теорије у од- носу на друга мишљења о пореклу и развоју живота на Земљи. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Молекуларна биологија, физиологија и здравље 

Ова компетенција омогућава ученику да стечена знања при- мењује у свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и одабир 
животног стила, као и доношење информисане одлуке о примени савремених биотехнологија. 

Основни ниво 

Зна основе молекуларне биологије, а посебно организацију генетичког материјала и основна правила генетике и наслеђивања, као и 
генетичку основу наследних болести; зна основне механи- зме одржавања хомеостазе, нарочито у односу на променљивост спољашње 
средине, и основне последице нарушавања хомеостазе организама на примеру човека. 

Средњи ниво 

Разуме значај молекуларне биологије и генетике у процесу настанка наследних болести; зна грађу и физиологију човека у и активно 
примењује та знања у свакодневном животу за очување сопственог здравља. 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 1 час теорије + 1 час вежби 

Годишњи фонд часова 37 часова теорије + 37 часова вежби у групи до 15 ученика 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

ТЕМA 
и кључни појмови садржаја 

2.БИ.1.3.3. Уме да објасни организацију генетичког 

материјала у ћелији (укљ. појмове ген, алел, хромозом, 

геном, генотип, фенотип); примењује основна правила 

наслеђивања у решавању једноствних задатака и зна да 

наведе неколико наследних болести. 
2.БИ.2.3.3. Зна како настаје варијабилност генетичког 
материјала и основне принципе популационе генетике 

(еволуционе генетике) и приме- њује та знања у 
решавању конкретних задатака. 

2.БИ.1.3.4. Зна основне чињенице о теорији органске 

еволуције и уме да на једноставним примерима препозна 

деловање природне селекције. 

2.БИ.2.3.4. Зна основне еволуционе механизме, основне 

типове селекције разуме како природна селекција 

наследне варијабилности доводи до настанка нових 

врста. 

2.БИ.1.1.2. Зна основне чињенице о пореклу и развоју 
живота на планети и схвата значај живота на Земљи у 
контексту његовог дуготрајног развоја. 

– повеже Менделове законе 
наслеђивања са 
карактеристикама мејотичке 
поделе хро- мозома, посебно на 
примерима генетике човека; 

– разликује генетичку и 
фенотипску вари- јабилност; 

– графички прикаже и анализира 
одабране примере фенотипске 
варијабилности; 

– прикупи, прикаже и тумачи 
податке доби- јене 
истраживањем; 

– изнесе и вреднује аргументе 
на основу доказа; 

– идентификује начин на који 
основни ево- луциони 
механизми утичу на генетичку 

структуру популације; 

ОСНОВИ ГЕНЕТИКЕ 

 

Tеорија мешаног наслеђивања. Особина 

и варијан- та особине. Наследни фактор 

и ген. Tеорија пар- тикуларног 

наслеђивања. Алел. Генотип. Фенотип 
– генетички узроци варијабилности 
особина. Средински узроци 
варијабилности особина. Ква- 
литативне и квантитативне особине. 
Комплексне особине и фенотипска 

пластичност. Хромозомска теорија 
наслеђивања и хромозомске мутације. 
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2.БИ.2.1.2. Разуме поступност у развоју живих бића и 

разуме појам предачких форми. 

2.БИ.3.1.2. Разуме основне принципе филогеније и 

разлику између слич- ности и сродности живих бића. 

БИ.3.1.3. Познаје принципе филогенетске 

класификације15 и разуме њен значај у другим областима 

биологије. 
2.БИ.1.1.4. Зна основне чињенице о начину живота и 
распрострањењу карактеристичних представника 
најважнијих група живих бића. 

2.БИ.2.1.4. Зна основне чиниоце који опредељују начин 

живота и распро- страњење важних представника 

главних група живих бића. 

2.БИ.3.1.4. Разуме везу између начина живота и 

распрострањења живих бића и основних карактеристика 

њихове животне форме. 

2.БИ.1.2.2. Зна основне карактеристике спољашње и 

унутрашње грађе методски одабраних представника 

живих бића (а посебно спољашњу и унутрашњу грађу 

човека).16 
2.БИ.2.3.2. Уме да опише морфофизиолошке промене 
биљака, животиња током развића (од формирања полних 
ћелија преко оплодње, (ембриоге- незе и органогенезе)17 
до сазревања и старења). 

2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори 

неживе и живе природе утичу на организме (механизми 

дејства абиотичких и биотичких фактора). 
2.БИ.1.4.2. Познаје основне законитости и принципе у 
екологији и осла- њајући се на те принципе уме да 

објасни основне процесе у еко-систему. 2.БИ.1.4.3. 
Схвата значај биодиверзитета и своју личну одговорност 
за заштиту природе и биодиверзитета. 

– идентификује след догађаја 

током процеса адаптација на 

одабраним примерима; 

– повеже деловање природне 

селекције са настанком нових 

врста; 

– конструише дрво живота у 

оквиру царства биљака на 

основу кључних филогенетских 

разлика у грађи, функцији и 

животним циклусима; 
– конструише дрво живота у 

оквиру царства животиња на 
основу кључних филогенет- 
ских разлика у грађи, функцији 

и развићу; 

– доведе у везу кључне 

филогенетске про- мене 

(промене грађе и функције) 

живих бића са еколошким 

факторима(утицај на 

преживљавање, размножавање 

и распоро- страњење); 
– идентификује улогу организама 

у процесу преноса енергије и 
супстанце у екоси- стему; 

– повеже сопствене обрасце 

понашања са одрживим 

коришћењуем природних 

ресурса и могућом улогом у 

нарушавању биодиверзитета; 

– сарађује у тиму, поштујући 

разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични 

допринос постизању договора 

и афир- мишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени 
рад и рад сарадника у групи. 

УВОД У ЕВОЛУЦИОНУ 

БИОЛОГИЈУ 

 
Променљивост врста. 
Ламаркова теорија еволуције Дарвинова 

теорија еволуције. Харди − Вајнбергова 

равнотежа. Попу- лација. Генски фонд. 

Генетичка структура попула- ције. 

Еволуциони механизами (фактори 

еволуције). Неслучајно укрштање и 

учесталост генотипова. 
Адаптација. Специјација. Биолошки 
концепт врсте. Вештачка селекција. 

 

ГРАЂА, ФУНКЦИЈА И 

РАЗНОВРСНОСТ ОРГАНИЗАМА 

 

Еколошки фактори као селекциони 

агенси адапта- ција и настанка 

разноврсности организама. Еволу- 

циона новина. Царство биљака. 

Порекло биљака од зелених алги. 

Трендови у еволуцији животних 

циклуса биљака. Царство животиња. 

Порекло животиња од колонијалних 

протиста. Трендови у еволуцији 

животиња. 
Коеволуција цветница са инсектима, 
птицама и сисарима. 

Појава адаптација које су омогућиле 

адаптивну ра- дијацију у копненој 

средини. Царство гљива. Хете- 

ротрофија код гљива – сапротрофија, 

паразитизам, мутуализам. Кружење 

материје у екосистемима. 

Напредни ниво 

 

Уме да дискутује и аргументује физиолошке и неуроендокри- не основе адаптивног понашања, а посебно са аспекта функцио- налне 
интеграције организама. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Екологија, 

заштита животне средине и биодиверзитета, одрживи развој 

Ова компетенција омогућава ученику да учествује у друштве- ним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи развој и 
заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита. 

 

Основни ниво 

 

Разуме основне принципе заштите животне средине и природе. 

 

Средњи ниво 

Зна основне механизме дејства загађујућих материја и мере за отклањање последица загађења животне средине, као и основне факторе 
угрожавања природе и биодиверзитета и мере за заштиту природе. 
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Напредни ниво 

Разуме сложене функционалне и хијерархијске везе између живих бића и њихове неживе околине у еко-системима и биосфе- ри, а посебно 

улогу и место човека у природи и његову одговор- ност за последице сопственог развоја. 

 

 

 

 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ  

НАСТАВН

Е ТЕМЕ 

 

НАСТАВНА  

ТЕМА 

 

 

Број  

часов

а 

 

НАЧИН  И  ПОСТУПАК  

ОСТВАРИВАЊА 

 

АКТИВНОСТИ  

УЧЕНИКА 

 

ЦИЉЕВИ  И ЗАДАЦИ  

САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

1. 

МОРФОЛОГИЈА  

И 

СИСТЕМАТИКА 

БЕСКИЧМЕЊАК

А 

39 

 Фронтални 

 Индивидуални 

 Групни 

 Рад у пару 

 Активно  

слушанње 

 Разговор 

 Коришћењ  

нових  извора  

знања 

 Повезивање 

знања 

 Закључивање 

- упознавање  основне  

организације  

животиња(ткива,органа,органски

х система и  симетрије); 

- разумевање порекла 

вишећњлиских животиња; 

- стицање знања о  телесној  

организацији сунђера , 

дупљара,пљоснатих, ваљкастих и 

чланковитих црва, 

зглавкара,мекушаца и  

бодљокожаца; 

- упознавање распрострањености 

и значаја горе  на ведених  

организама, 

- стицање  знања  о  

класификацији  бескичмењака и   

упознавање  карактеристичних  

преставника, 

2. 

МОРФОЛОГИЈА  

И 

СИСТЕМАТИКА 

ХОРДАТА 

31 

 Фронтални 

 Индивидуални 

 Групни 

 Рад у пару 

 Активно  

слушанње 

 Разговор 

 Коришћењ  

нових  извора  

знања 

 Повезивање 

знања 

 Закључивање 

-Проширивање  знања  о  

организацији, пореклу  и   

еволуцији   хордата. 

- стицање  знања  о  телесној  

организацији   кичмењака  кроз  

упоредни  преглед  грађе; 

- упознавање  порекла  и  развоја 

риба ,  водоземаца, гмизаваца, 

птица  и  сисара; 

-- стицање  знања  о  

класификаци  и  значају  

кичмењака; 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Циљ учења Mатематике је да ученик, усвајајући математич- ке концепте, знања, вештине и основе дедуктивног закључивања, развије 
апстрактно и критичко мишљење, способност комуника- ције математичким језиком и примени стечена знања и вештине у даљем 
школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем математике ученик је оспособљен да мисли мате- матички, овладао је математичким знањима и концептима и кри- тички анализира 
мисаоне процесе, унапређује их и разуме како они доводе до решења проблема. Развио је истраживачки дух, способност критичког, 
формалног и апстрактног мишљења, као и дедуктивно и индуктивно мишљење и размишљање по аналогији. Развио је способност 
математичке комуникације и позитивне ста- вове према математици и науци уопште. Ученик примењује мате- матичка знања и вештине за 
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решавање проблема из природних и друштвених наука и свакодневног живота , као и у професионал- ној сфери. Оспособљен је да стечена 
знања и вештине користи у даљем школовању. 

Основни ниво 

Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и друштвене појаве. На основу непосредних ин- формација 
ученик уочава очигледне законитости, доноси закључке и директно примењује одговарајуће математичке методе за реша- вање проблема. 
Израчунава и процењује метричке карактеристике објеката у окружењу. Процењује могућности и ризике у једностав- ним свакодневним 
ситуацијама. Ученик користи основне матема- тичке записе и симболе за саопштавање решења проблема и тума- чи их у реалном контексту. 

Средњи ниво 

Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене појаве. Оспособљен је да формулише пи- тања и 
претпоставке на основу доступних информација, решава проблеме и бира одговарајуће математичке методе. Користи инфор- мације из 
различитих извора, бира критеријуме за селекцију по- датака и преводи их из једног облика у други. Анализира податке, дискутује и тумачи 
добијене резултате и користи их у процесу до- ношења одлука. Ученик просторно резонује (представља податке о просторном распореду 
објеката сликом или на менталном плану). 

Напредни ниво 

Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и друштвене појаве. Разуме математички језик и користи га 
за јасно и прецизно аргументовање својих ста- вова. Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на математички језик и решава 
их. Користи индукцију, аналогију, де- дукцију и правила математичке логике у решавању математичких проблема и извођењу закључака. 
Користи методе и технике реша- вања проблема, учења и откривања која су базирана на знању и искуству за постављање хипотеза и 
извођење закључака. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Специфична предметна компетенција разврстана је у три до- мена: Математичко знање и резоновање, Примена математичких знања и 
вештина на решавање проблема и Математичка комуни- кација. 

Основни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и ту- мачи међусобне односе (повезаност, зависност, узрочност) подата- ка, појава 
и догађаја. Разуме основне статистичке појмове и препо- знаје их у свакодневном животу. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Примењује једноставне математичке процедуре када су сви по- даци непосредно дати. Израчунава и процењује растојања, обиме, површине и 
запремине објеката у равни и простору. Израчунава веро- ватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. Доноси фи- нансијске одлуке 
на основу израчунавања прихода, расхода и добити. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова, ознака, фигура и графичких репрезентација и разуме захтеве јед- 
ноставнијих математичких задатака. Саопштава решења проблема користећи математички језик на разне начине (у усменом, писаном или 
другом облику) и разуме изјаве изражене на исти начин. Ту- мачи изјаве саопштене математичким језиком у реалном контексту. 

Средњи ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Формулише математичка питања и претпоставке на основу доступних информација. Бира критеријуме зa селекцију и транс- формацију 
података у односу на модел који се примењује. Бира математичке концепте за описивање природних и друштвених по- јава. Представља 
сликом геометријске објекте, упоређује каракте- ристике и уочава њихове међусобне односе. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. Бира оптималне опције у животним и професи- оналним 
ситуацијама користећи алгебарске, геометријске и анали- тичке методе. Уме да примени математичка знања у финансијским проблемима. 
Анализира податке користећи статистичке методе. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира ин- формације из различитих извора и одговарајуће математичке пој- мове и 
симболе како би саопштио своје ставове. Дискутује о ре- зултатима добијеним применом математичких модела. Преводи математичке 
формулације на свакодневни језик и обратно. 

Напредни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању ма- тематичких тврђења и у анализирању математичких проблема. Користи 
законе математичке логике и одговарајуће математичке теорије за доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулиса- них 
математичким језиком. На основу података добијених личним истраживањем или на други начин формулише питања и хипотезе. 
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Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи комплексних природних и друштвених појава. Бира и развија оптималне страте- гије за 
решавање проблема 

Домен 3. Математичка комуникација 

Користи математички језик при изношењу и аргументацији својих ставова и разуме захтеве сложених математичких проблема. Може да 
дискутује о озбиљним математичким проблемима. 

 

 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 5 часова 

Годишњи фонд часова 185 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја програма 

2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационалне и 

реалне бројеве, разли- чите записе тих бројева и преводи 

их из једног записа у други. 

2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме 

се појављују са- бирање, одузимање, множење, дељење, 

степеновање и кореновање и при томе по потреби 

користи калкулатор или одговарајући софтвер. 

2.MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске 
изразе. 2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који 
се своде на линеарне и квадратне једначине. 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде 

на линеарне неједначине и једноставне квадратне 

неједначине. 

2.МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне 

операције и кори- сти их. 

2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог 

троугла у једностав- ним реалним ситуацијама. 

2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи 

и скицира график линеарне, квадратне, степене, 

експоненцијалне, логаритамске и тригонометријских 

функција синуса и косинуса. 

2.МА.1.3.3. Анализира графички представљене 
функције (одређује нуле, знак, интервале монотоности, 
екстремне вредности и тумачи их у реалном 
контексту). 

2.МА.1.4.4. Графички представља податке у облику 

дијаграма и табела, анализира податке и њихову 

расподелу. 

2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља 

га у равни и зна основне операције са комплексним 

бројевима. 

2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се 

појављују и елементар- не функције и при томе по 

− трансформише и израчуна 

вредност израза са степенима 

користећи својства операција 

и функција, по потреби кори- 

стећи калкулатор; 

− скицира, тумачи и 
трансформише график степене 
функције; 

− комплексни број задат у 

алгебарском облику представи у 

равни, одреди његов модуо и 

решава проблеме у којима 

приме- њује основне операције са 

комплексним бројевима; 
− реши проблем који се своди на 

квадратне и ирационалне 
једначине и неједначине и 
њихове системе; 

− скицира и тумачи график 

квадратне функ- ције и користи 

је у реалним ситуацијама; 

− израчуна вредност 

експоненцијалне и логаритамске 

функције, по потреби кори- стећи 

калкулатор; 
− користи својства логаритама; 
− скицира, тумачи и 

трансформише график 

експоненцијалне и 

логаритамске функције; 

− реши проблем који се своди на 
експонен- цијалне или 
логаритамске једначине и не- 

СТЕПЕНОВАЊЕ И 

КОРЕНОВАЊЕ 

 
Степен чији је изложилац 
цео број. Функција у = xn (n 
 N). 
Степен чији је изложилац рационалан 

број. Комплексни бројеви. 

КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

 

Квадратнe 

једначинe. 

Вијетове 

формуле. 

Одређивање корена квадратне јеначине, 

дискрими- нанта и природа корена. 

Једначине које се своде на 

квадратне. Квадратна функција. 
Квадратне неједначине. 
Системи једначина са две непознате 

који садрже квадратну једначину. 
Ирационалне једначине и неједначине. 

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И 

ЛОГАРИТАМСКА 

ФУНКЦИЈА 

 

Експоненцијална функција. 

Експоненцијалне једначине и 

неједначине. Логаритам, његова 

својства и примене. 
Логаритамска функција. 
Логаритамске једначине и неједначине. 
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потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2.MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2.MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине 

у којима се појављују елементарне функције . 

2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне 

неједначине. 2.МА.2.1.9. Зна и користи логичке и 

скуповне операције, исказни рачун и појам релације 

(посебно поретка и еквиваленције). 
2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у 
једноставним реалним ситуацијама. 

2.МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних 

функција и да их транс- формише користећи транслације 

и дилатације дуж координатних оса. 

2.МА.2.3.4. Решава проблеме користећи основна 

својства функција (област дефинисаности, 

периодичност, парност, монотоност, ...). 

2.MA.3.1.2. Израчунава вредност израза користећи 

својства операција и функција. 
2.МА.3.1.4. Решава једначине са параметрима. 
2.МА.3.1.5. Решава неједначине користећи основна 

својства елементар- них функција. 

2.МА.3.1.6. Решава системе линеарних једначина са и 

без параметара и једноставне системе нелинеарних 

једначина. 

2.МА.3.2.5. Примењује тригонометријске функције у 

проблемима. 2.МА.3.3.3. Користи елементарне функције 

за решавање проблема. 

једначине или њихове системе 
користећи својства одговарајућих 
функција; 

− израчуна вредност 

тригонометријске функције, по 

потреби користећи калку- 

латор; 
− трансформише 
тригонометријске изразе; 
− скицира, тумачи и 

трансформише графике 

тригонометријских функција; 

− реши проблем који се своди на 

тригономе- тријске једначине и 

неједначине користе- ћи својства 

одговарајућих функција; 
− примени синусну и косинусну 
теорему; 
− анализира и образложи 

поступак решава- ња задатка и 

дискутује број решења; 

− користи математички језик за 

система- тично и прецизно 

представљање идеја и решења; 

− доказује једноставније 
математичке теоре- ме и 
аргументује решења задатака; 

− проблеме из свакодневног 
живота преведе на математички 

језик и добијени математички 
модел реши водећи рачуна о 
реалном контексту. 

ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

 

Угао. Радијан. 

Тригонометријски 

круг. 

Тригонометријске 

функције. 
Тригонометријске трансформације. 

Тригонометријске једначине и 
неједначине. Синусна и косинусна 
теорема. 

 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

 

1. 

 

 

 

35 

Степеновање и кореновање 
 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-текст метода 

 -рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

45 

Кбадратна једначина и 

квадратна функција 
 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

30 

Експоненцијална и 

логаритамска функција 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива релације 
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 -учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

53 

Тригонометриске функције 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива релације 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

5. 

 

 

12 

 

Писмени задаци са 

исправком 

 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

-примењује стечена 

знања 

 

 

ФИЗИКА 

 

Циљ учења Физике јесте стицање функционалне научне пи- смености, оспособљавање ученика за уочавање и примену физич- ких 
закона у свакодневном животу, развој логичког и критичког мишљења у истраживањима физичких феномена. 

Општа предметна компетенција 

Кроз опште средњошколско учење физике очекује се да уче- ници повежу физичке законе и процесе са практичном применом и тако 
постигну научну писменост која ће им омогућити праћење и коришћење информација у области физике, исказаних језиком физике 
(физичким терминима, симболима, формулама и једначи- нама), дискусију и доношење одлука у вези с темама из области физике, 

значајним за појединца и друштво. На првом месту то се односи на безбедно руковање уређајима, алатима и комерцијалним 
производима и на бригу о животној средини. Поред тога, очекује се развијање истраживачког односа према окружењу кроз експе- 
риментални рад којим се упознаје научни метод, као и разумевање природе науке, научноистраживачког рада и подржавање доприно- са 
науке квалитету живота појединца и развоју друштва. 

Основни ниво 

Ученик објашњава појаве и процесе на основу познавања фи- зичких величина и законитости, решава једноставне проблеме и рачунске 
задатке уочавајући узрочно-последичне везе, користећи експлицитно дате податке и мерења; користи појмове и објашње- ња физичких 

појава за разматрање и решавање питања везаних за развој науке и технологије, коришћења природних ресурса и очу- вање животне 
средине; показује спремност да се ангажује и кон- структивно доприноси решавању проблема са којима се суочава заједница којој 
припада. 

Средњи ниво 

Ученик објашњава и решава сложеније физичке проблеме, рачунске и експерименталне задатке издвајајући битне податке који  се 
односе на дати проблем, успостављајући везе међу њима  и користећи одговарајуће законе и математичке релације. Знање из физике 
користи при решавању и тумачењу проблема у другим областима науке, технологије и друштва. Уз помоћ упутства, уче- ник може да 
припрема, изводи и описује огледе, експерименте и једноставна научна истраживања. 

Напредни ниво 

Ученик поседује научна знања из физике која му омогућава- ју решавање сложених физичких проблема и рачунских задатака, извођење 
експеримената и доношење закључака на основу позна- тих модела и теорија. Има развијене истраживачке способности и може да 
предвиђа ток и исход физичких процеса и експеримената повезујући знања и објашњења. Користи научну аргументацију и критички 
анализира добијене резултате. Зна да се до решења про- блема може доћи на више начина и бира најбоље у односу на зада- те услове. 

Специфичне предметне компетенције 

Специфичне предметне компетенције обухватају: природнонаучну писменост, која је основ за праћење развоја физике као науке, ра- 
зумевање повезаности физике и савремене технологије и развоја друштва; способност прикупљања података кроз испитивање физичких 

својстава и процеса посматрањем и мерењем; планирање и описивање поступака; правилно и безбедно руковање уређајима и мерним 
прибором; представљање резултата мерења табеларно и графички и извођење закључака. 
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 2+1 час 

Годишњи фонд часова 74 + 37 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја програма 

2ФИ.1.2.1. Разликује параметре гаса и својства 

идеалних гасова; зна све мерне јединице у којима се 

изражавају. 
2ФИ.1.2.2. Разликује основна агрегатна стања супстанце 

и њихова основ- на топлотна и механичка својства. 
2ФИ.1.2.3. Познаје дијаграме који приказују промене 
стања гаса и међу- собну повезаност параметара гаса 
кроз једначину стања идеалног гаса. 2ФИ.1.2.4. Разуме 
Први принцип термодинамике и смер топлотне размене. 
2ФИ.1.2.5. Познаје дозвољене температурске скале и 
разликује материја- ле према њиховој топлотној 
проводљивости и стишљивости. 
2ФИ.2.2.1. Повезује гасне законе и једначину стања 
идеалног гаса са првим и другим принципом 
термодинамике и са топлотним капацитети- ма; тумачи 
дијаграме који приказују промене стања гаса у 
једноставним изо-процесима. 
2ФИ.2.2.2. Разликује повратне и неповратне процесе; 
разуме појмове, величине и појаве: моларна маса, 
апсолутна нула, Авогадров број, ентро- пија, топлотни 
капацитет, промена унутрашње енергије, рад гаса, 
топлота фазног прелаза, коефицијент термичког ширења 
и топлотне равнотеже. 2ФИ.2.2.3. Описује: реалне 
гасове, влажност ваздуха, дифузију, загрева- ње, 
хлађење, промене агрегатних стања – испаравање, 
кључање, топље- ње, ширење тела при загревању и рад 
топлотног мотора. 

2ФИ.2.2.4. Код објашњења топлотних својстава гаса 
разликујеи користи: специфични топлотни капацитет, 
моларни топлотни капацитет, топлоту фазног прелаза и 
специфичну топлоту фазног прелаза. 
2ФИ.3.2.1. Тумачиграфик Максвелове расподеле 
молекула по брзинама, дијаграме који приказују промене 
стања гаса у сложеним или цикличним процесима и 
график који описује међусобну интеракцију између 

молеку- ла – потенцијалну криву; разуме 
величине:тројна тачка,средња дужина слободног пута и 
ефективни пресек судара. 
2ФИ.3.2.2. Pазуме како од сложености молекула зависи 
број степени слободе, Поасонове (адијабатске) 
константе и унутрашња енергија гаса и препознаје 
једначине адијабатског процеса;решава сложеније 
рачунске и проблемске задатке из топлотне физике. 
2ФИ.3.2.3. Користи везу између макро и микро 
параметара гаса (прити- ска и средње кинетичке 
енергије молекула гаса, температуре и средње кинетичке 
енергије молекула гаса) за објашњење гасних процеса и 
појава у системима са великим бројем честица. 
2.ФИ.1.1.7. Разуме смисао појмова притисак код свих 
агрегатних стања и познаје основе статике и динамике 
флуида. 
2.ФИ.2.1.3. Примењује Хуков закон за објашњавање 
еластичних својстава тела; користи Архимедов закон, 

– користи научни језик физике за 

описивање физичких појава; 

– повеже макроскопске 

карактеристике гаса са 

микроскопским 

карактеристикама кретања 

молекула, користи једначину 

стања идеалног гаса и графике 

(P,V,T) 

за објашњавање изопроцеса и 
решавање проблема; 

– користи одговарајуће 

појмове, величи- не и законе 

за описивање енергетских 

трансформација у топлотним 

процесима и примењује их у 

конкретним ситуацијама 

(климатизација, топлотна 

изолација...); 
– примени Први принцип 

термодинамике код 
термодинамичких процеса 
(изо- процеси, адијабатски 
процес, кружни процеси...); 

– разматра неповратност 

топлотних процеса са аспекта 

промене ентропије система 

– објасни принцип рада 

топлотних машина, одреди 

коефицијент корисног дејства у 

термодинамичким циклусима; 
– повеже карактеристике 

молекулских сила са 

макроскопским својствима 
чврстих тела и течностичи: 

топлотно ширење (трамвајске и 
пружне шине, струјни 
водови...); еластичност 
(савремени материјали...); 

стишљивост, вискозност, 
површински напон и капиларне 
појаве (исхрана биљака, проток 
крви, уља за аутомобиле...); 
промене агрегатних стања; 

– користи појмове и законе 

механике флуида за описивање 

кретања гасова и течности и 

примени их у пракси (кретање 

чврстих тела у флуидима...); 

– користи одговарајуће појмове, 
величине и законе за тумачење 
деловања електричног поља; 

МОЛЕКУЛСКО-КИНЕТИЧКА 

ТЕОРИЈА ГАСОВА 

 
Модел идеалног гаса. Притисак гаса 
итемпература са становишта 
Молекулско-кинетичке теорије. 
Једначина стања идеалног гаса. 
Демонстрациони огледи: 
– Топлотно кретање молекула (модел 

Брауновог кретања). 
– Рејлијев оглед 
– Дифузија гасова 
Лабораторијска вежба 
1. Провера Бојл-Мариотовог закона. 

ТЕРМОДИНАМИКА 

 
Основни појмови и Принципи 
термодинамике. Ентропија. 
Топлотне машине. 
Демонстрациони огледи: 
– Адијабатски процеси (компресија, 

експанзија). 
– Статистичка расподела (Галтонова 

даска). 

ОСНОВИ ДИНАМИКЕ 

ФЛУИДА 

 
Параметри и једначине којима се 
описује кретање флуида. 
Примена једначина механике флуида. 
Демонстрациони огледи: 
– Бернулијева једначина (Вертикална 

цев са бочним отворима, Питоова цев, 
Прантлова цев...). 

– Магнусов ефекат. 
Лабораторијска вежба 
1. Провера Бернулијеве једначине 
(Вентуријева цев). 

МОЛЕКУЛСКЕ СИЛЕ И ФАЗНИ 

ПРЕЛАЗИ 

 
Молекулске силе. 
Структура и еластичност чврстих 
тела. Вискозност и површински напон 
течности. 
Топлотна проводљивост. Топлотно 
ширење чврстих тела и течности. 
Фазни прелази (агрегатна стања). 
Демонстрациони огледи: 
– Топлотно ширење метала и гасова. 
– Врсте еластичности, пластичност. 
– Капиларне појаве. Површински напон 

(рамови са опном од сапунице и други 
начини). 

– Кључање на сниженом притиску. 
– Модели кристалних решетки. 
– Испаравање и кондензација. 
Лабораторијске вежбе 
1. Одређивање модула еластичности 

жице. 
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законе одржања, Бернулијеву једначину и друге ефекте 
код флуида за објашњавање појава и решавање 
проблема код течности и гасова. 
2.ФИ.3.1.2. Користи и разуме међумолекулске 
интеракције у флуидима за објашњење површинског 
напона и вискозности течности. 
2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: 
котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, 
пренос механичких таласа кроз течности и гасове, 
динамичка равнотежа тела, механичка осциловања и 
таласи;кори- сти уређаје и мерне инструменте за 
одређивање физичких величина, на пример, коефицијент 
површинског напона, модул еластичности, фреквен- ција 
осциловања звучне виљушке, момент инерције, убрзање 
куглице која се котрља низ коси жлеб. 
2.ФИ.1.3.1. Описује и објашњава физичке појаве: 
деловање електричног поља на наелектрисане честице и 
проводник, електростатичку заштиту, кретање 
наелектрисаних честица у електричном и магнетном 
пољу, магнетну интеракцију наелектрисања у кретању, 
узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна 
проводника, појаву електромагнетне индукције, принцип 
рада генератора наизменичне струје. 

2.ФИ.1.3.2. Разликује карактеристичне физичке 
величине за сваку тачку електричног поља (јачина поља 
и електрични потенцијал) и разуме 
да се при померању наелектрисања врши рад који зависи 
од разлике потенцијала. 
2.ФИ.1.3.4. Разликује електромоторну силу и електрични 
напон, унутра- шњу отпорност извора струје и 
електричну отпорност проводника и зна величине од 

којих зависи отпорност проводника. Разликује 
отпорности у колу једносмерне и наизменичне струје 
(термогена отпорност, капацитив- на и индуктивна 
отпорност). 

– разликује понашање 

диелектрика и про- водника у 

електричном пољу (плочасти 

кондензатор); 

– објасни примере 
електростатичких појава у 
природи и пракси 
(електростатичка заштита, 
напон на ћелијској мембрани, 

пречишћавање ваздуха...); 

– демонстрира електростатичке 

појаве: линије сила поља, 

еквипотенцијалност, Фарадејев 

кавез, зависност капацитивно- 

сти плочастог кондензатора од 

растојања и површине плоча и 

врсте диелектрика; 

– користи одговарајуће појмове, 

величине и законе за објашњење 
основних карактери- стика 
проводника и електричне струје; 

– разликује електромоторну 

силу и напон (пуњење батерија 

и акумулатора); 

– решава практичне проблеме са 

струјним колима (повезивање 

батерија и других елемената у 

колу); 
– тумачи механизме 

провођења струје у металима, 
електролитима и гасовима; 

– објасни појаве које прате 

проток елек- тричне струје и 

познаје њихову примену 

(топлотно, механичко, хемијско 

и магнет- но деловање); 

2. Мерење коефицијента површинског 
напона. 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА 

 
Основни појмови и закони 
електростатике. Веза јачине поља 
и потенцијала. 
Проводници и диелектрици у 
електричном пољу. Електрична 
капацитивност и енергија електричног 
поља кондензатора. 
Демонстрациони огледи: 
– Линије сила код електростатичког 

поља. 
– Еквипотенцијалност металне 

површине 
– Фарадејев кавез. 
– Електрична капацитативност 

проводника (зави- сност од величине 
и присуства других тела). 

– Зависност капацитативности од 
растојања плоча кондензатора и од 
диелектрика (електрометар, 
расклопни кондензатор). 
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2.ФИ.1.3.6. Наводи примере практичне примене знања 
из физике о елек- тричним и магнетним појавама и 
решава једноставне проблеме и задатке користећи 
Кулонов, Омов и Џул–Ленцов закон и примењује их у 
пракси. 2.ФИ.2.3.1. Објашњава физичке појаве: 
електрично пражњење у гасови- ма, појаву индуковане 
ЕМС у различитим случајевима, самоиндукцију 
и међусобну индукцију, настајање, основне 
карактеристике и спектар електромагнетних таласа, 
својства магнетног поља Земље. 
2.ФИ.2.3.2. Разуме смисао рада у електростатичком 
пољу. Познаје појам еквипотенцијалне површине и 
разуме везу између јачине електричног поља и 
потенцијала. 
2.ФИ.2.3.3.Користи оба Кирхофова правила при 
решавању проблема и задатака разгранатих струјних 
колаи уме да израчуна еквивалентну отпорност у 
колу једносмерне струје са серијском, паралелном 
или мешовитом везом. 
2.ФИ.2.3.5. Решава проблеме и задатке примењујући 
законе електроста- тике, електродинамике и магнетизма; 
користи уређаје и мерне инстру- менте и на основу 
анализе добијених резултата долази до емпиријске 
зависности између физичких величина. 
2.ФИ.3.3.1. Објашњава физичке појаве: деловање 
спољашњег електрич- ног поља на дипол, различито 
понашање дијамагнетика, парамагнетика и 
феромагнетика у спољашњем магнетном пољу и, на 
основу тога, наводи примере практичне примене 
феромагнетика, магнетни хистерезис, прин- цип рада 
генератора наизменичне струје заснован на Фарадејевом 
закону електромагнетне индукције, принцип рада 
Теслиног трансформатора, притисак електромагнетних 
таласа. 
2.ФИ.3.3.2. Уме да одреди јачину електричног пољадва 
или више тачкастих наелектрисања у различитој 
геометријској конфигурацији и да израчуна поље 
наелектрисаних тела применом Гаусове теореме. 
2.ФИ.3.3.3. Разуме појам енергије електричног и 
магнетног поља и израчунава, на основу познатих 
релација, енергију електричног поља у плочастом 
кондензатору и магнетну енергију у соленоиду. 
2.ФИ.3.3.5. Решава сложеније проблеме, рачунске и 
експерименталне задатке, и формулише научна 
објашњења појава примењујући законе електростатике, 
електродинамике и магнетизма и истраживачки приступ, 
не само у оквиру наставног предмета, већ их препознаје и 
решава и у пракси и свакодневном животу. На пример, 
осмишљава начин решавања проблема у струјним 
колима саR, L, C елементима, експериментално их 
одређује и тумачи добијене резултате; разуме физичке 
процесе и релације у вези са осцилаторним LC колом. 
2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за 
мерење физичких величина, на пример, густине, средње 
брзине, убрзања, коефицијента трења клизања, 
константееластичности опруге, брзинe звука у ваздуху...; 
уме да представи резултате мерења таблично и графички 
и на основу тога дође до емпиријске зависности, на 
пример, силе трења од силе нормалног притиска, периода 
осциловања математичког клатна од његове дужине, 
периода осциловања тега на опрузи од масе тега. 

– самостално постави 
експеримент, прикупи податке 
мерењем, обради их на одговара- 
јући начин (табеларно, 
графички) одреди тражену 
величину са грешком мерења, 
објасни резултате експеримента 
и процени њихову сагласност са 
предвиђањима (овај исход се 
односи на све наведене области); 

– решава квалитативне и 
квантитативне проблеме, јасно и 
прецизно изрази идеју, објасни 
поступак решaвања и анализира 
добијени резултат (овај исход се 
односи на све наведене области); 

– безбедно по себе и околину 
рукује уређа- јима, алатима, 
материјалима; 

– анализира примере из 
свакодневног живота који 
потврђују значај физике за 
разумевање природних појава 
и развој природних наука и 
технологије. 

ЈЕДНОСМЕРНА СТРУЈА 

 
Омови закони за електрична кола 
једносмерне струје. 
Џул-Ленцов закон и Кирхофова 
правила. Eлектронске теорије 
проводљивости метала. 
Термоелектричне појаве 
Електрична струја у електролитима и 
Фарадејеви закони електролизе. 
Електрична струја у гасовима. 
Демонстрациони огледи: 
– Омов закон за део и за цело струјно 

коло. 
– Електрична проводљивост 

електролита. 
– Струја у течности и гасу. 
– Електрична отпорност проводника. 
– Пражњење у гасу при снижавању 

притиска гаса. 
Лабораторијске вежбе: 
1. Провера Омовог закона. 
2. Мерење отпора Витстоновим мостом. 

 

 

 

 

 

 

Редни број Број  Наставни садржај Начин и  Активности ученика 
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наставне теме часова поступак  остваривања 

1. 18 Молекулско  

кинетичка теорија 

гасова 

Индивидуални 

Групни 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Изводи оглед 

Закључује 

2. 19 Термодинамика  Индивидуални 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

3. 6 Динамика 

 флуида  

Индивидуални 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

4. 12 Молекулске силе 

и агрегатна стања 

Индивидуални 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

5. 12 Електростатика Индивидуални 

Групни 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Изводи оглед 

Закључује 

6. 24 Стална  

електрична струја 

Индивидуални 

Групни 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Изводи оглед 

Закључује 

7. 14 Магнетно поље Индивидуални 

Фронтални 

Посматра 

Уочава 

Закључује 

 

ХЕМИЈА 

 

Циљ учења Хемије је да ученик развије хемијска и технич- ко-технолошка знања, способности апстрактног и критичког ми- шљења, 
способности за сарадњу и тимски рад, као припрему за даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у 
свакодневном животу, одговоран однос према себи, другима и животној средини и став о неопходности целожи- вотног образовања. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем хемије ученик развија разумевање oповезаности структуре, својстава и практичне примене супстанци. Тиме развија научну 
писменост као основу за: (а) праћење информација   о доприносу хемије технолошким променама које се уграђују у индустрију, 
пољопривреду, медицину, фармацију и побољшавају квалитет свакодневног живота; (б) дискусију о питањима/темама у вези са заштитом 
животне средине, иницијативу и предузимљи- вост у заштити животне средине; (в) критичко преиспитивање информација у вези с 
различитим производима индустрије (ма- теријалима, прехрамбеним производима, средствима за хигијену, лековима, горивом, ђубривима),  
њиховим  утицајем  на  здравље и животну средину; (г) доношење одлука при избору и примени производа. На крају средњег образовања 
сваки ученик безбедно рукује супстанцама и комерцијалним производима на основу по- знавања својстава и промена супстанци које улазе у 
састав прои- звода. 

Кроз наставу и учење хемије ученик упознаје научни метод којим се у хемији долази до података, на основу којих се форму- лишу 
теоријска објашњења и модели, и оспособљен је да кроз ек- спериментални рад сазнаје о својствима и променама супстанци. Унапређена 
је способност сваког ученика да користи информаци- је исказане хемијским језиком: хемијским терминима, хемијским симболима, 
формулама и хемијским једначинама. 

Основни ниво 

На крају средњег образовања ученик разуме шта је предмет истраживања хемије као науке, како се у хемији долази до сазна- ња, као и 
улогу и допринос хемије у различитим областима људске делатности и у укупном развоју друштва. Ученик рукује произво- 
дима/супстанцама (неорганским и органским једињењима) у скла- ду с ознакама опасности, упозорења и обавештења на амбалажи, 
придржава се правила о начину чувања супстанци (производа) и о одлагању отпада и предузима активности које доприносе заштити 
животне средине. Избор и примену производа (материјала, пре- храмбених производа, средстава за хигијену и сл.) базира на по- знавању 
својстава супстанци. Припрема раствор одређеног масе- ног процентног састава према потребама у свакодневном животу и/или 
професионалној делатности за коју се образује. Правилну исхрану и остале активности у вези са очувањем здравља засни- ва на 
познавању својстава и извора биолошки важних једињења   и њихове улоге у живим системима. Ученик уме да правилно и безбедно 
изведе једноставне огледе и објасни добијене резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи се хе- мијским 
језиком (терминима, хемијским симболима, формулама и хемијским једначинама). 
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Средњи ниво 

На крају средњег образовања ученик повезује примену суп- станци у свакодневном животу, струци и индустријској производ- њи с 
физичким и хемијским својствима супстанци, а својства суп- станци са структуром и интеракцијама између честица. Повезује узроке 
хемијских реакција, топлотне ефекте који прате хемијске реакције, факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемиј- ску 
равнотежу са примерима хемијских реакција у свакодневном животу, струци и индустријској производњи. Ученик разуме уло- гу 
експерименталног рада у хемији у формирању и проверавању научног знања, идентификовању и синтези једињења, и уме да у 
експерименталном раду прикупи квалитативне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци. Користи одговарају- ћу 
хемијску терминологију, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине. Прати дискусију и, на основу аргумената, заузима став о улози 
и примени хемије у свакодневном животу, о ефектима са- времене технологије и технолошких процеса на друштво и живот- ну средину. 

 

Напредни ниво 

На крају средњег образовања ученик може да предвиди фи- зичка и хемијска својства супстанци на основу електронске кон- фигурације 
атома елемената, типа хемијске везе и утицаја међу- молекулских интеракција. Ученик предвиђа својства дисперзногсистема и примењује 
различите начине квантитативног изражава- ња састава раствора. Планира, правилно и безбедно изводи хемиј- ске реакције, израчунава 
масу, количину и број честица супстан- ци које  учествују у реакцији, користи изразе за брзину реакције   и константу равнотеже. Ученик 
има развијене вештине за лабора- торијски рад, истраживање својстава и промена супстанци и ре- шавање проблема. У објашњавању 
својстава и промена супстанци користи одговарајуће хемијске термине, хемијске симболе, форму- ле и хемијске једначине. Дискутује о 
улози хемије у свакодневном животу, о ефектима савремене технологије и технолошких проце- са на друштво и животну средину. 
Предлаже активности у циљу очувања животне средине. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Хемијска 

писменост 

На крају средњег образовања ученик је формирао хемијску писменост као основу за праћење развоја хемије као науке и за разумевање 
повезаности хемије, хемијске технологије и развоја друштва. Хемијска писменост помаже доношењу одлука у вези с коришћењем 
различитих производа у свакодневном животу, као и активном односу према очувању здравља и животне средине. 

Основни ниво 

Ученик је формирао појмовни оквир као основу за разумева- ње окружења у коме живи, посебно својстава и промена супстанци и 
комерцијалних производа с којима је у контакту у свакодневном животу и струци. Правилном употребом супстанци брине о очува- њу 
здравља и животне средине. Има развијене вештине за безбед- но и одговорно руковање супстанцама (производима) и правилно 
складиштење отпада. 

Средњи ниво 

Ученик је формирао појмовни оквир за праћење информа- ција у области хемије као науке, о доприносу хемије развоју тех- нологије и 
друштва. Сагледава квалитативне карактеристике и квантитативне односе у хемијским реакцијама и повезује их са утицајима на животну 
средину, производњу и развој друштва. Пој- мовни оквир помаже праћењу јавних дискусија у вези с применом одређене технологије и 
утицају на здравље појединца и животну средину, као и за доношење одлука у вези с избором производа и начином њиховог коришћења. 

Напредни ниво 

На крају средњег образовања ученик примењује фундамен- талне принципе у вези са структуром, својствима и променама супстанци у 
осмишљавању стратегије и решавању проблема, по- стављању хипотеза и планирању истраживања за проверу хипотеза, анализирању и 
интерпретацији прикупљених података и изво- ђењу закључака на основу података и чињеница. Ученик вреднује поступке и алтернативне 
приступе решавању проблема, вреднује добијене резултате и доноси одлуке на основу разумевања хемиј- ских појмова. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Научни метод 

у хемији и хемијски језик 

На крају средњег образовања ученик прикупља податке о својствима и променама супстанци посматрањем и мерењем; пла- нира и 
описује поступак; правилно и безбедно рукује супстанца- ма, прибором, посуђем и инструментима; представља резултате табеларно и 
графички; уочава трендове и користи хемијски језик (хемијски термини, хемијски симболи, формуле и хемијске једна- чине) за 
формулисање објашњења, закључака и генерализација. 

 

Основни ниво 

Ученик прати поступак и уме да: испита својства и проме-  не супстанци; изведе мерење физичких величина; правилно и бе- збедно 
рукује супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; опише поступак и представи резултате према задатом обрасцу; објасни 
добијене резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи хемијску терминoлoгиjу, хемијске симболе, формуле и  
хемијске једначине. 
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Средњи ниво 

Ученик уме да: у експерименталном раду прикупи квалита- тивне и квантитативне податке о својствима и променама супстан- ци; 
користи одговарајућу апаратуру и инструменте; мери, рачуна и користи одговарајуће јединице; формулише објашњења и закључ- ке 
користећи хемијски језик (термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине). 

 

Напредни ниво 

Ученик планира и изводи експерименте (анализира проблем, претпоставља и дискутује могућа решења/резултате; идентифику- је 
променљиве, планира поступке за контролу независних промен- љивих, прикупља податке о зависним променљивим); анализира податке, 
критички преиспитује поступке и резултате, објашњава уочене правилности и изводи закључке; припрема писани или усмени извештај о 
експерименталном раду/истраживању; прика- зује резултате мерења водећи рачуна о тачности инструмента и значајним цифрама. 
Размењује информације повезане с хемијом на различите начине, усмено, у писаном виду, у виду табеларних и графичких приказа, 
помоћу хемијских симбола, формула и хемиј- ских једначина. 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 2+1 час 

Годишњи фонд часова теорија 74+ вежбе 37 часова у групи до 15 ученика 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја програма 

2.ХЕ.1.2.1. Описује налажење метала и неметала у 
природи; наводи нај- важније легуре и описује њихова 
својства; испитује огледима и описује основна физичка 
својства метала и неметала; наводи примену метала, 
неметала и племенитих гасова у свакодневном животу и 
струци. 
2.ХЕ.2.2.3. Пише једначине оксидације метала и неметала 
са кисеоником; разликује киселе, базне и неутралне 
оксиде на основу реакције оксида са водом, киселинама и 
базама и изводи огледе којима то потврђује. 
2.ХЕ.3.2.3. Испитује огледима, описује и хемијским 
једначинама предста- вља реакције у којима се 
испољавају амфотерна својства супстанци. 
2.ХЕ.3.1.4. Израчунава pH и pОH вредности водених 
раствора јаких киселина и база; процењује јачину 
киселина и база на основу константе дисоцијације, Kaи 

Kb, и пишеизразе за Kaи Kb. 
2.ХЕ.3.1.5. Предвиђа кисело-базна својства водених 
раствора соли на 
основу реакције соли са водом и пише одговарајуће 
хемијске једначине. 2.ХЕ.3.1.6. Објашњава састав, 
хемијска својства и значај пуфера. 
2.ХЕ.3.2.1. Испитује огледима, упоређује и објашњава 
општа физичка и хемијска својства елемената у оквиру: 
1. и 2. групе, 13–17. групе, d-блока (хрома, мангана, 
гвожђа, бакра, цинка, сребра) и њихових једињења. 
2.ХЕ.1.2.2. Испитује огледима и описује реактивност 
алуминијума, гво- жђа, бакра и цинка с кисеоником, 
водом и хлороводоничном киселином, као и реакције 
кисеоника с водоником, угљеником и сумпором. 
2.ХЕ.2.2.1. Упоређује реактивност метала натријума, 
магнезијума, алуми- нијума, калијума, калцијума, гвожђа, 
бакра, цинка с водом и гасовима из ваздуха (O2, CO2). 
2.ХЕ.3.2.2. Објашњава на основу редукционих својстава 
метала (гвожђа, 
бакра и цинка) хемијске реакције са разблаженим и 
концентрованим киселинама чији анјони имају 
оксидациона својства (азотна и сумпорна киселина) и 
пише одговарајуће једначине хемијских реакција. 

2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с 

реактивношћу и практичном применом; наводи 

– описује заступљеност 

неорганских супстанци у живим 

и неживим системима, порекло 

загађујућих супстанци и утицај 

на здравље и животну средину; 
– повезује физичкa и хемијска 

својства еле- ментарних 
супстанци и неорганских једи- 
њења са њиховом честичном 
структуром, хемијским везама и 

међумолекулским 
интеракцијама и наводи начин 
складиште- ња супстанци; 

– објашњава разлике у физичким и 

хе- мијским својствима 

различитих метала, неметала и 

металоида на основу структуре 

елементарних супстанци и 

повезује с положајем елемената 

у ПСЕ; 
– испитује огледима физичка и 

хемијска својства 
неорганских супстанци; 

– именује и хемијским формулама 

приказује неорганска једињења; 

– класификује неорганске 

супстанце према називу и 

формули примењујући разли- 

чите критеријуме поделе 

неорганских супстанци; 
– рачуна pH вредност раствора 

киселина и база, и процењује 
јачину киселина и база на 

основу константе дисоцијације 
и pK вредности; 

– објашњава повезаност 

различитих класа неорганских 

једињења и пише једначине 

реакција којима то илуструје; 

НЕОРГАНСКЕ СУПСТАНЦЕ У 

НЕЖИВОЈ И ЖИВОЈ 

ПРИРОДИ 

 

Заступљеност елемената и њихових 

једињења у природи. 

Стене, руде и 

минерали. Вода. 

Ваздух. 
Биогени елементи. 
Демонстрациони огледи: 
– демонстрирање узорака елемената, 

једињења, минерала, руда, 

неорганских комерцијалних 

производа. 
Лабораторијска вежба 1 
Правила рада у хемијској лабораторији 
Лабораторијска вежба 2 
Раздвајање састојака смеша 

ПЕРИОДИЧНА СВОЈСТВА 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

СУПСТАНЦИ 

 

Физичка својства елемената, 

кристални облици, алотропске 

модификације и физичке промене 

елемената. 
Лабораторијске вежбе 3 и 4 
Упоређивање физичких својстава 

метала, неметала и њихових легура: 

тврдоћа, проводљивост топлоте и 

електричне струје, магнетичност 
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електрохемијске процесе и њихову приме- ну (хемијски 

извори струје, електролиза и корозија). 

2.ХЕ.2.2.2. Описује квалитативни састав и примену 

легура гвожђа, бакра, цинка и алуминијума. 

2.ХЕ.2.2.5. Описује налажење силицијума у природи и 

примену силици- јума, SiO2 и силикона у техници, 

технологији и медицини. 
2.ХЕ.2.2.4. Објашњава реакције настајања CO, CO2, SO2, 

HCl и NH3 из фосилних горива и/или у индустријским 

процесима и описује њихов утицај на животну средину. 
2.ХЕ.3.2.5. Примењује физичко-хемијске методе 

квалитативне и кванти- тативне анализе. 

2.ХЕ.3.2.4. Објашњава принципе различитих метода 

добијања метала у елементарном стању (електролиза 

растопа, редукција са алуминијумом, редукција са 

угљеником и угљеник(II)-оксидом) и наводи економске и 

еколошке ефекте. 
2.ХЕ.2.2.6. Наводи карактеристике неорганских једињења 

у комерци- јалним производима хемијске индустрије 
(хлороводонична киселина, сумпорна киселина, азотна 
киселина, фосфорна киселина, натријум-хи- дроксид, 
раствор амонијака, водоник-пероксид), мере 
предострожности у раду и начин складиштења. 

2.ХЕ.1.5.1. Рукује супстанцама (производима) у складу 

с ознакама опа- сности, упозорења и обавештења на 

амбалажи; придржава се правила о начину чувања 

супстанци (производа) и одлагању отпада. 
2.ХЕ.2.5.1. Објашњава настајање, последице и поступке 
за спречавање појаве киселих киша и ефекта стаклене 

баште; објашњава значај озонског омотача, узрок 
настанка озонских рупа и последице. 

2.ХЕ.2.5.2. Објашњава значај употребе постројења за 

пречишћавање воде и ваздуха, индустријских филтера, 

аутомобилских катализатора и сличних уређаја у 

свакодневном животу и индустрији. 
2.ХЕ.3.5.1. Објашњава методе пречишћавања воде 
(физичко-механичке, хемијске и биолошке). 

2.ХЕ.3.5.2. Објашњава допринос хемије заштити 

животне средине и предлаже активности којима 

доприноси очувању животне средине. 

– пише једначине хемијских 

реакција неорганских 

супстанци, објашњава их са 

аспекта термохемије и хемијске 

кинетике и повезује са 

примерима из свакодневног 

живота; 
– наводи примену неорганских 

супстанци као оксидационих и 
редукционих средста- ва и пише 
једначине оксидоредукционих 
реакција; 

– објашњава састав и својства 

неорганских супстанци у 

комерцијалним производима и 

њихов значај у свакодневном 

животу; 
– објашњава и критички тумачи 

значај хемијских промена и 
процеса у хемијској индустрији 
за савремени живот, здравље и 
животну средину; 

– објашњава састав, хемијска 

својства и значај пуфера; 

– анализира однос између 

хемијских на- учних принципа 

и технолошких процеса и на 

основу познавања принципа 

зелене хемије, објашњава како 

хемија и хемијска производња 

утичу на појединца, друштво и 

окружење; 

– рукује лабораторијским 
прибором, посуђем и 
супстанцама безбедно по себе 
и друге; 

– примењује сигурне 

лабораторијске техни- ке у 

руковању, складиштењу и 

одлагању лабораторијског 

прибора и хемикалија сагласно 

принципима зелене хемије; 
– примењује физичко-хемијске 

методе ква- литативне и 
квантитативне анализе; 

– моделима, графички и 

табеларно прика- зује и 

објашњава податке о 

својствима и променама 

супстанци; 

– кванитативно тумачи хемијске 
промене и процесе у реалном 
контексту. 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ПЕРИОДИЧНОСТ. ВОДОНИК И 

ХИДРИДИ. КИСЕОНИК, ОКСИДИ 

И ПЕРОКСИДИ 

 

Хемијска својства и хемијске промене 

елемената (реакције са О2, H2 и H2О). 
Киселине, базе, соли, константа 
дисоцијације, 
хидролиза соли, пуфери. 
Електродни потенцијал, напонски низ 
елемената. 
Демонстрациони огледи: 
– добијање оксида и демонстрирање 

својстава ок- сида према положају 

елемената у ПСЕ; добијање киселина, 

база и соли. 
Лабораторијска вежба 5 
Припремање раствора задате 

концентрације за припремање 

пуферске смеше Лабораторијска 

вежба 6 
Реакције неутрализације; 
волуметрија; киселин- ско-базне 
титрације 
Лабораторијска вежба 7 
Испитивање pH вредности раствора; 

хидролиза соли и растворљивост 

соли 
Лабораторијске вежбе 8 и 9 
Добијање водоника; напонски низ 

елемената, реак- ције метала и водених 

раствора соли 
МЕТАЛИ S-, 

P– И D-БЛОКА ПЕРИОДНОГ 

СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА 

 
Метали 1. и 2. групе. 
Метали p-блока (Al, Sn, Pb) и d-блока 

(Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Ag). 

Добијање метала. 

Електрохемијски процеси. Легуре. 

Двогубе соли. 
Демонстрациони огледи: 
– реакције натријума и калијума с 
водом; 
Лабораторијскe вежбe 10 и 11 
Доказивање јона калцијума, 

магнезијума, баријума; доказивање јона 

алкалних и земноалкалних метала у 

пламену 
Лабораторијска вежба 12 
Хемијска својства алуминијума; 

добијање и амфо- терност алуминијум-

хидроксида 
Лабораторијске вежбе 13 и 14 
Добијање и својства гвожђе(III)-

хидроксида; кали- јум-перманганат и 

калијум-дихромат као оксидаци- она 
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средства; хромат-дихромат равнотежа; 

реакција бакар(II)-сулфата са раствором 

натријум-хидрокси- да; добијање 

сребрног огледала 
Лабораторијскe вежбe 15 и 16 
Електролиза раствора натријум-

хлорида, натри- јум-сулфата, 

бакар(II)-хлорида или бакар(II)-сул- 

фата 

КОМПЛЕКСИ 

 
Номенклатура. 
Дисоцијација. Својства, налажење и 
примена. 
Демонстрациони огледи: 
– демонстрирање узорака комплексних 
соли. 
Лабораторијска вежба 17 
Доказивање јона гвожђа и јона бакра; 

утицај кон- центрације раствора на 

стварање комплексног јона 

НЕМЕТАЛИ, МЕТАЛОИДИ И 

ПЛЕМЕНИТИ 

ГАСОВИ 

 

Неметали: угљеник, азот, фосфор, 

сумпор и хало- гени елементи. 

Металоиди: B и Si. 

Племенити гасови. 

Демонстрациони 

огледи: 

– реакција хлороводоничне 
киселине са калци- јум-
карбонатом и натријум-ацетатом; 

Лабораторијска вежба 18 
Добијање и испитивање својстава 

угљеник(IV)-ок- сида; доказна реакција 

са баријум-хидроксидом; адсорпциона 

моћ активног угља 
Лабораторијскe вежбe 19 и 20 
Реакције воденог раствора натријум-

силиката са солима 

(кристалохидратима) и са 

киселинама; доказне реакције за 

карбонате и ацетате Лабораторијскe 

вежбe 21 и 22 
Добијање и својства амонијум-хлорида 
и доказива- ње амонијум– катјона; 
доказне реакције за нитрате, сулфате, 
хлориде, бромиде и јодиде 
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  Лабораторијскe вежбe 23 и 24 

Раздвајање и доказивање јона из 

смеше Лабораторијскe вежбe 

25 и 26 
Квалитативна анализа непознате 
супстанце 
Лабораторијскe вежбe 27 и 28 
Добијање сумпор(IV)-оксида; добијање 

пластичног сумпора; дехидратациона 

својства концентроване сумпорне 

киселине; добијање кисеоника; својства 

водоник-пероксида 
Лабораторијскe вежбe 29 и 30 
Квантитативна хемијска анализа, 
пример титрације 
Лабораторијскe вежбe 31 и 32 
Волуметријско одређивање 

хлороводоничне кисе- лине 

стандардним раствором натријум-

хидроксида Лабораторијскe вежбe 33 

и 34 

Гравиметријска анализа, гравиметријско 
одређива- ње сулфата у облику баријум-
сулфатa и гравиме- тријско одређивање 
гвожђа 

ИНДУСТРИЈСКИ ПРОЦЕСИ 

Металургија. 
Неорганска хемијска 

индустрија. Вода за градску 

употребу. 

Грађевински материјали. 

Вештачка ђубрива. 
Лабораторијске вежбе 35 и 36 
Тврдоћа воде; упоређивање тврдоће 

дестиловане воде и воде за пиће; 

омекшавање воде 

НЕОРГАНСКЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ 

СУПСТАНЦЕ 

Киселе кише. 
Ефекат стаклене 

баште. Рециклажа и 

ремидијација. 

Лабораторијска 

вежба 37 
Рециклирање алуминијума и папира 

 

 

 

Редни број теме Наставни садржај Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активност ученика 

1. 

 

Периодни систем 

елемената 

5 + 2  -Фронтални  

- Индивидуални 

 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 - учествовање у 

дискусији 

2. Водоник и кисеоник 3 +2 Фронтални  

Индивидуални 

 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

-решавање 

проблемских задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 
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3. Алкални метали 4 + 2 Фронтални  

Индивидуални 

 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- решавање 

проблемских задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

4. Земноалкални 

метали 

2 + 2 Фронтални  

Индивидуални 

 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- учествовање у 

дискусији 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

 

5. Алуминијум, калај и 

олово 

3 + 2 Фронтални  

Индивидуални 

Групни рад 

 

 

- вербални 

 Демонстративни 

Рад на тексту 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- коришћење 

експерименталних 

средстава 

6. Угљеник и 

силицијум 

1 + 1 Фронтални  

Индивидуални 

 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање модела 

графита и дијаманта 

7. Елементи V a Групе 

ПСЕ 

6 + 2 Фронтални  

Индивидуални 

Групни 

 

- вербални 

 Демонстративни 

Рад на тексту 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

 

 

 

 

 

 

Редни број теме Наставни садржај Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активност 

ученика 

1. Увод у 

лабораторијску 

технику 

2 + 1 Фронтални 

Групни рад 

Рад у паровима 

Вербални 

Експериментални рад 

Комбиновани рад 

 

-посматрање, 

бележење, запажање 

-самостални рад  

-учествовање у 

дискусији 

-самостално 

закључивање 

2. Испитивање 

својстава 

неорганских 

супстанци 

10 Фронтални 

Групни рад 

Рад у паровима 

 

Вербални 

Практичан рад 

-посматрање, 

бележење, запажање 

-самостални рад  

-учествовање у 

дискусији 

-самостално 
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Демонстративна 

 

закључивање 

3. Основи аналитичке 

хемије 

А) Квалитативна 

хемијска анализа 

Б) Квантитативна 

хемијска анализа 

4 + 18 Фронтални 

Групни рад 

Рад у паровима 

 

Вербални 

Практичан рад 

Демонстративна 

Комбиновани рад 

-посматрање, 

бележење, запажање 

-самостални рад  

-учествовање у 

дискусији 

-самостално 

закључивање 

 

 

 

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

Циљ учења Рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју 
информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем конце- пата из рачунарских наука, 
ученик развија способност апстракт- ног и критичног мишљења о аутоматизацији послова уз помоћ информационо-комуникационих 
технологија и развија способност ефективног коришћења технологије на рационалан, етичан и бе- збедан начин. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем наставног предмета Рачунарство и информатика уче- ник је оспособљен да примени стечена знања и вештине из обла- сти 
информационо-комуникационих технологија (ИКТ) ради ис- пуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем 
школовању и будућем раду. Развио је способност апстракт- ног и критичног мишљења уз помоћ ИКТ. Развио је дигиталну пи- сменост и 
позитивне ставове према рачунарским наукама. 

Основни ниво 

Ученик користи ИКТ за свакодневну комуникацију, прику- пљање и размену информација. Примењује поступке и правила бе- збедног 
понашања и представљања на мрежи, самостално претра- жује и проналази информације. Процењује могућности и ризике употребе ИКТ у 
решавању једноставних проблема из свакоднев- ног живота. Ученик уочава проблем, рашчлањује га, дефинише и спроводи кораке за његово 
решавање уз примену адекватно ода- браног софтверског алата. Коришћењем ИКТ ученик спроводи елементарне анализе података и 
графички представља добијене резултате. 

Средњи ниво 

Коришћењем ИКТ-а ученик примењује сложеније анализе података. Ученик разуме основне алгоритме, уме да их примени, комбинује их, и 
креира сопствене алгоритме за анализу серије/гру- пе података. Ученик правилно користи податке у погледу повер- љивости и заштите 
интегритета података. 

Напредни ниво 

Ученик користи ИКТ за самостално решавање сложенијих проблема из свакодневног живота. Организује веће количине по- датака на начин 
погодан за обраду. Примењује анализу и обраду података у реалним проблемима. Осмишљава стратегије анализа  и обрада података у циљу 
извлачења релевантних информација из података. Изводи закључке на основу добијених резултата спро- ведених анализа. Примењује 
програме и стратегије за заштиту и спречавање злоупотребе дигиталног идентитета. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије општу 
предметну компетенцију. Подразумевају способност за од- говорно коришћење информационо-комуникационих технологија уз 
препознавање потенцијалних ризика и опасности. Специфичне компетенције обухватају способност за брзо, ефикасно и рацио- нално 
проналажење информација коришћењем дигиталних уређа- ја, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преноше- ње и 
представљање у графичком облику. 

Програми за табеларна израчунавања 

Основни ниво 

Ученик креира и форматира радну табелу, уноси податке и израчунава елементарне статистике (збир, просек, минимум, мак- симум, 
једноставно сортирање података), уме да прочита податке из готових графикона и да направи жељене измене. 

Средњи ниво 

Ученик примењује сложеније анализе података (сложеније функције, апсолутно и релативно адресирање, сортирање и фил- трирање 
података по више критеријума) и разуме добијене ре- зултате. Креира и форматира сложеније графиконе. Припрема и штампа радну 
табелу. 
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Напредни ниво 

Ученик самостално одређује начин решавања проблема (одређује податке које треба прикупити, начин њихове организа- ције у табеле и 
врсте анализе и визуализације погодне за одређе- ну врсту проблема). Користи стечена знања за решавање реалних различитих проблема 
и изводи закључке на основу спроведених анализа. 

Рад са подацима у текстуалном програмском језику Основни ниво 

Ученик уочава сличности и правила са радом у програму за рад са табелама. Ученик уноси серије података задавањем конкрет- них 
података у програмском коду и приказује их графички (у обли- ку линијског, стубичастог и секторског графикона). Помоћу библи- отечких 
функција израчунава основне дескриптивне статистике серија податка (збир, просек, минимум, максимум, …) и сортира податке. Уноси 
табеларне податке задавањем конкретних података у програмском коду и графички приказује податке из табеле. 

Средњи ниво 

Применом библиотечких функција врши анализу табеларно представљених података по врстама и колонама, врши сортирање података 
по неком критеријуму, филтрира податке и израчунава статистике филтрираних података. Уноси и учитава серије подата- ка из локалних 
или удаљених датотека. Обрађене податке уписује у датотеке. Чита и анализира податке из више датотека. 

Напредни ниво 

Примењује анализу и обраду података у реалним проблеми- ма. Организује веће количине података на начин погодан за обра- ду. 
Осмишљава стратегије анализа и обрада података у циљу из- влачења релевантних информација из података. Изводи закључке на основу 
добијених резултата. 

Програмирање Основни ниво 

У петљи учитава серије података са стандардног улаза и уме да имплементира алгоритме за одређивање основних статистика података 
(збира, производа, минимума, максимума). Врши транс- формације серија података пресликавањем сваког податка приме- ном одређене 
функције. 

Средњи ниво 

Прилагођава основне алгоритме конкретном проблему који се решава (нпр. на основу алгоритма проналажења максимума ди- зајнира и 
имплементира алгоритам проналажења другог елемента по величини). Гранањем унутар петље врши филтрирање подата- ка по неком 
задатом критеријуму. Алгоритмом линеарне претра- ге проверава да ли у подацима постоје елементи који задовљавају дати услов. 

Напредни ниво 

Имплементира анализе дводимензионих података коришћењем угнежђених петљи. Имплементира сортирање низа података неким 
елементарним алгоритмом (нпр. сортирањем селекцијом или сортирањем уметањем). 

 

Разред Други 

Недељно фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часова 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМА 
и кључни појмови садржаја програма 

− разлику је типове података; 
− унесе и мења податке у табеле; 
− користи апсолутно и релативно адресирање; 
− сортира и филтрира податке по задатом критеријуму; 
− користи формуле за израчунавање статистика; 
− представи визуелно податке на oдговарајући начин; 
− форматира табеле и одштампа их; 
− унесе серију (низ) података; 
− изврши једноставне анализе низа података (израчуна збир, просек, 
проценте, ...); 
− графички представи низове података (у облику линијског, 

стубичастог или секторског дијаграма); 
− унесе табеларне податке или их учита из локалних или удаљених 
датотека и сними их; 
− изврши основне анализе и обраде табеларних података (по врстама 
и по колонама); 
− изврши основне обраде табеларних података (сортирање, 
филтрирање, ...); 

ПРОГРАМИ ЗА ТАБЕЛАРНА 

ИЗРАЧУНАВАЊА 

 

Унос различитих типова података у табелу (нумеричких, 

текстуалних, датум, време. ). 

Појам адресе и различите могућности (апсолутна и 

релативна адреса). Сортирање и филтрирање 

података. 

Примена формула за израчунавање 

статистика. Условно форматирање 

табела. 

Изведене табеле. 

Визуализација 

података. 
Форматирање табеле и припрема за штампу. 



43

7 

437  

 

– имплементира основне алгоритме над једнодимензионим и 

дводимензионим серијама података; 
– примени угнежђене петље; 
– разуме принцип функционисања неколико алгоритама сортирања; 
– примењује сортирања за анализу података; 
– чита, анализира и уписује садржаје у текстуалну датотеку; 
– обрађује више датотека у структури директоријума. 

РАД СА ПОДАЦИМА У ТЕКСТУАЛНОМ 

ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ 

 

Програмски језици и окружења погодни за анализу и обраду 

података (Jupyter, Octave, R, ...). 
Унос података у једнодимензионе низове. 
Једноставне анализе низова података помоћу библиотечких 

функција (сабирање, просек, минимум, максимум, сортирање, 

филтрирање). 
Графичко представљање низова података. 
Унос и представљање табеларно записаних података. 
Анализе табеларно записаних података (нпр. просек сваке 

колоне, минимум сваке врсте, ...). 
Обраде табеларно записаних података (сортирање, филтрирање, 
...). 

 ПРОГРАМИРАЊЕ 

 Основни алгоритми над серијама података (бројање, одређивање 

збира, производа, просека, минимума, максимума, линеарна 

претрага, филтрирање...). 

Угнежђене 

петље. 

Сортирање и 

примена. 
Рад са датотекама и директоријумима. 

 

 

 

 

редни 

број 

теме 

наставни садржај 
број 

часова 
активности ученика 

начини и облици 

остваривања 

програма 

 

1. 

Обрада цртежа на 

рачунару 
12 

 Цртају основне графичке елеменате. 

 Раде са графичким елементима. 

 Трансформишу објекте. 

 Раде са слојевима. 

 Раде са текстом у графичком окружењу. 

 Штампају цртеже. 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

2. 
Обрада слика на 

рачунару 
9 

 Упознају се са основним појмовима слика на рачунарима као и 

њиховим форматима. 

 Уче да нађу одговарајуће слике на Интернету и библиотекама 

слика. 

 Уче основне технике обраде слика на рачунару. 

 Уче да скенирају. 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

3. Рад са табелама 18 

 Упознају се са основним појмовима табеларне обраде података и 

са самим програмима за обраду табела. 

 Уносе податке у табелу и манипулишу њима. 

 Трансормишу и форматирају табеле. 

 Уче како да користе адресе ћелија, референце и имена. 

 Уче да користе формуле и функције. 

 Уче аутоматско уношење серија података. 

  Уче да графички представљају податаке, креирају и врше измене 

у графиконима. 

 Уче да штампају тебеле и графиконе. 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 
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Програм је пожељно реализовати кроз визуелизацију му- зичког садржаја, различите приказе микро и макроструктуре му- зичког дела, 
као и уцртане појединачне елементе музичког израза (смер кретања мелодијске линије, ритмички образац, инструменте који изводе 
композицију, темпо, ознаке за динамику и др.) чиме  би се омогућило темељније музичко разумевање слушаног дела. Опажање музичких 
елемената комбинује се посредством вербал- ног, вокалног, инструменталног или телесног изражавања (певање мотива и тема из 
композиција које се обрађују, извођење каракте- ристичних ритмичких образаца, покрета тела у складу са карак- тером...) у циљу 
интензивирања музичког доживљаја дела које се слуша или изводи. 

4. 
Израда 

презентација 
9 

 Упознају се са основним појмовима и принципима презентације 

као и са самим програмима за издраду презентација. 

 Уче припрему и додавање текстуалног дела презентације. 

 Уче припрему и додавање нетекстуалног дела презентације. 

 Уче технике презентовања презентације. 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 

5. Интернет 12 

 Упознају се са сврхом презентација на Интернету и њиховим 

специфичностима. 

 Уче да знају шта су: home page, портали. електроснко пословање 

и хипермедија. 

 Уче технике претраживања на Интернету. 

 Уче да користе алате за израду презентације као и да израђују 

сопствене. 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 0,5 часова 

Годишњи фонд часова 18,5 у групи до 15 ученика 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја програма 

– препозна друштвено-историјски и културолошки амбијент у коме 

се развијају разли- чити видови музичког изражавања; 

– демонстрира познавање музичке терминологије и изражајних 

средстава музичке уметности у склопу предложених тема; 
– препозна обрађене музичке стилове и жанрове према основним 

карактеристикама; 
– препозна репрезентативне музичке примере најзначајнијих 

представника класицизма, романтизма и музике XX века; 

– објасни развој сонате, концерта и симфоније и улогу и карактер 

ставова у сонатном циклусу; 
– повеже музичке облике са извођачким саставом; 
– разликује вокално-инструменталне и инструменталне облике у 

класицизму и роман- тизму; 
– сагледа и опише развој опере као музичко-сценске форме; 
– изводи музичке примере користећи традиционалне и/или 

електронске инструменте, глас и покрет; 

– уочава у свакој од епоха међусобну повезаност музичке 

уметности са другим уметно- стима; 

– објасни како је музика повезана са дисциплинама ван уметности 

(музика и политика/ друштво, технологија записивања, штампања 

нота; физичка својства инструмената; темперација и заједничко 

свирање); 
– изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, 

писана или говорна реч, ликовна уметност); 
– коментарише своје и утиске других о одслушаним музичким 

делима; 
– креативно учествује у јавним манифестацијама школе и своје 

средине; 
– објасни улогу свих актера у презентацији музичког дела/жанрова 

(композитор, изво- ђач, кореограф, режисер...); 

– користи могућности ИКТ-а (коришћењем матрица, караоке 

програма, аудио снимака) за самостално истраживање, извођење и 

стваралаштво; 
– критички просуђује утицај музике на здравље; 
– поштује правила музичког бонтона. 

Музика класицизма 
Развој класичне сонате, концерта и симфоније. 
Почеци камерне музике (вокално-инструментална и оперска 

дела). Представници бечке класике: 
Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Л. ван. Бетовен. 
Слушање 
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном 
темом. 

Романтизам – Вокално-инструментална и 

инструментална музика Општа обележја романтизма у 

музици и карактеристични облици апсолутне и програмске 

музике. 
Слушање 
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном 
темом. 

Опера и балет у 

романтизму Развој опере у 

Италији и Немачкој. 

Слушање 
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном 
темом 
Националне школе 
Развој националних школа код Руса, Чеха и код нас. 
Слушање 
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном 
темом 
Импресионизам 
Основна обележја импресионизма у музици. 
Слушање 

Музика XX века 
Главни стилски правци у развоју музике XX века, најзначајнији 

композитори и њихова дела. 

Стилски правци: експресионизам, неокласицизам: А. Шенберг, 

И. Стравински, С. Прокофјев, Д. Шостакович и Б. Барток. 
Слушање 
Музика у србији XX века 
Представници модерне у Србији: П. Коњовић, М. Милојевић, С. 

Христић, Ј. Славенски 
Слушање 
Популарна и примењена музика 
Џез, забавна музика, мјузикл, рок, поп и панк музика. 

Традиционална народна песма и грађанска песма. 

Филмска 

музика. 

Сценска 

музика. 

Слушање 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 18 

Музика 

преткласицизма и 

класицизма -Вербална метода 

-фронтални рад 

- Слушање музике 

 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 
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-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

17 
Рани романтиѕам у 

музици 

Вербална метода 

-фронтални рад 

- Слушање музике 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред други 

Недељни фонд часова 0,5 часова 

Годишњи фонд часова 18,5 часова у групи до 15 ученика 
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА 

и 

кључни појмови садржаја програма 

– користи различите технике и савремену технологију у креативном раду; 

– користи идеје и иновације у уметности као подстицај за стваралачки рад; 

– реализује радове истражујући међусобне утицаје елемената и принципе компоновања; 

– уважава етичка, здравствена и сигурносна правила у развијању и реализовању ликов- 

них идеја; 

– користи податке из литературе и са интернета за истраживачке и пројектне задатке; 

– презентује на различите начине резултате истраживачког и пројектног рада; 

– пише приказе уметничких дела и изложби употребљавајући стручне термине и исказу- 

јући своје доживљаје и мишљење; 

– прави, самостално или у сарадњи са другима, планове које споменике и институције 

културе и уметности може посетити приликом путовања; 

– дискутује о сличностима и разликама, историјским стиловима, правцима и начинима 

изражавања знаменитих уметника; 

– дискутује о томе како уметничка баштина доприноси очувању националног идентите- 

та и развоју друштва; 

– разматра како универзални језик уметности доприноси уважавању мултикултурално- 

сти и интеркултуралне сарадње; 

– извештава о посетама или учешћу у дешавањима у институцијама културе (радиони- 

це, акције...). 

ПРОСТОР 

Перспектива. 

Уметник и простор. 

Дводимензионални и тродимензионални простор. Реални и имагинарни простор. 

Простор у уметничком делу и уметничко дело у простору. Ентеријер и екстеријер. 

Линеарна, ваздушна и колор перспектива. Истраживање простора као подстицај за 

стваралачки рад. Савремени медији и простор. 

Наслеђе. 

Ренесанса и барок. Препород и прекретнице у уметности. Центри процвата 

уметности. 

Сакрална и световна архитектура. 

Урбанизам и архитектонски комплекси. 

Образовање уметника кроз време. 

Водећи уметници и њихова дела. 

Ктитори и мецене. 

Колекције и колекционари у прошлости и садашњости. 

Културно наслеђе као извор инспирације савремених стваралаца. 

Неговање уметничке баштине и одрживи развој. 

Уметничко и архитектонско наслеђе и туризам. 

Установе културе. 

ПРОМЕНЕ 

Светлост. Својства светлости. 

Светлост у екстеријеру и ентеријеру. 

Однос светлости, боје и површина. 

Светлост у различитим медијима. 

Осветљеност и атмосфера. Истраживање светлости као подстицај застваралачки 

рад. 

Наслеђе. 

Стилови и правци у уметности 19.века. 

Прожимање различитих стилова и праваца и одјеци у савременом свету. 

Мотиви и теме кроз време. 

Наука и уметност. 

Модерна и савремена уметност. 

Еклектицизам у савременој уметности. 

Нови материјали у уметности и архитектури. 

Уметност и економија. 

Значајни центри културе и уметности као ресурси туризма. 

Уметност и одрживи развој: неговање уметничке баштине. 

Институције културе и алтернативни простори: уметничка дешавања. 

Уметност и медији. 
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Наставни предмет:  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 

2 Општи део 

 Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

  

 

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају 

 

 

2. 

 

13 Ликовна дела и 

споменици културе 

Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

Демонстративна 

Комбинована  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају, 

излажу стечена 

знања 

3. 

5 Самостално ликовно 

изражавање 

Облик рада: 

Индивидуални 

Метода:  

Практични рад и 

радионица 

Цртају, сликају 

4. 

10 Ликовна дела и 

споменици културе 

 

Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

Демонстративна 

Комбинована  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају, 

излажу стечена 
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знања 

5. 

5 Самостално ликовно 

изражавање 

 

Облик рада: 

Индивидуални 

Метода:  

Практични рад и 

радионица 

Цртају, сликају 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ, ТЕМА 

и 

кључни појмови садржаја 

− правилно примењује вежбе, разноврсна природна и изведена кретања; 

− упореди и анализира резултате тестирања са вредностима за свој узраст; 

− сагледа сопствени моторички статус и уз помоћ наставника примени вежбања у циљу 

његовог побољшања; 

− примењује усвојене моторичке вештине у различитим животним ситуацијама; 

− игра један народни и један друштвени плес; 

− примењује и поштује основе принципе вежбаоног процеса. уз помоћ наставника 

примњује основне методе за развој моторичких способности; 

− одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за 

вежбање; 

− препозна и реши конфликтну ситуацију; 

– примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама; 

− уз помоћ наставника коригује грешаке у извођењу покрета и кретања; 

− учествује на одељењском, разредном и другим такмичењима; 

− помаже у организацији школских спортских манифестација; 

− користи могућности за свакодневну физичку активност и редовно вежба; 

− повеже принципе здраве исхране и вежбање; 

− примењује правила безбедности у различитим физичким активностима; 

− решава конфликте на социјално прихватљив начин; 

− коригује последице дуготрајне седентарне активности, положаје, покрете и кретања 

који имају негативан утицај на здравље применом физичког вежбања; 

− редовно контролише своје здравље; 

− разликује позитиван и негативан утицај вежбања за репродуктивно здравље; 

повеже штетан утицај које енергетски напитци, психоактивне супстанце и недеозвоље- 

на средства имају на здравље. 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Тестирање ученика. Примена националне батерије тестова. 

Кондициона припрема ученика. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИЦИПЛИНЕ 

 

Атлетика 

Усавршавање технике атлетских дисциплина – трчања, скокова удаљ и увис и 

бацањa. 

Четворобој. 

Спортска гимнастика 

Основни садржаји 

Вежбе на тлу. 

Прескоци и скокови. 

Вежбе у упору. 

Вежбе у вису. 

Греда. 

Гимнастички полигон. 

Проширени садржаји 

Вежбе на тлу – сложенији састав. 

Висока греда. 

Прескок. 

Коњ са хватаљкама. 

Вежбе у упору – сложенији састав. 

Вежбе у вису – сложенији састав. 

Спортске игре и активности по избору 

Спортске игре, рукомет, кошарка, одбојка, футсал 

Проширивање и продубљавање техничко-тактичких способности ученика. 

Активности по избору 

Аеробик и други фитнес програми, стони тенис, бадминтон и др. 

Плес и ритмика 

Народнo коло „Моравац”. 

Бечки валцер. 

Народне игре и Плес из средине у којој се школа налази. 

Народна кола и плесови по избору. 

Ритмички елементи и састави. 

Полигони 

Комбиновани полигон у складу са савладаним моторичким садржајима. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Физичко образовање 

Правила и принципи вежбања. 

Основни методи разовја моторичких способности (снага, брзина, издржљивост, 

покретљивост). 

Тактика игре. 

Безбедност у вежбању. 

Улога физичке оспособљености и моторичких зања у ванредним ситуацијама 

Примена информационих технологија у физичкој активности. 

Здравствена култура 

Физичко вежбање у функцији унапређивања здравља, репродуктивног здравља и 

превенције болести. 

Недовољна физичка активност као један од ризика у настанку болести. 

Значај редовних лекарских прегледа и физичка активност. 

Исхрана и вежбање – последице неадекватих дијета и дијететских производа. 

Ризици од конзумирања енергетских напитака, психоактивних суспстанци и недо- 

звољених средстaва. 



443  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставни садржај 

 

 

Број  

часова 

обраде 

Број часова  

утврђив. 

 

Провера 

Укупан 

број  

часова 

Процена психомоторних способ.   6 6 

Одбојка-техника 5 5 1 11 

Атлетика-спринт трчање 4 4 2 10 

Гимнастика-Вежбе на тлу 7 6 1 14 

Кошарка-техника 5 6 1 12 

Рукомет-техника 5 4 1 10 

Одбојка- тактика 4 2 2 8 

Процена психомоторних способ.   3 3 

     

     

Укупно 29 27 18 74 

 

 

 

 

 

 

Редни  

број 

нас.теме 

Бр. 

час. 

 

Наставни садржај 

Начин и  

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 6 Провера психомоторних особина Појединачан 

и практичан 

рад 

 

2. 11 Одбојка-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети руку  

и    поскоци 

 

3. 8 Атлетика-спринтерско трчање; 

техника 

Појединачан 

рад  и 

практичан 

рад 

Рад ногама 

4. 14 Гимнастика-вежбе на тлу Групни и  

практичан 

рад 

Покрети 

руку,трупа 

и ногу 

5. 12 Кошарка-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

6. 10 Рукомет-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

7. 6 Одбојка-тактика Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

8. 3 Провера психомоторних особина Појединачан 

и практичан 

рад 
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ 

СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ 

 

 

1. ЦИЉЕВИ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 

 

 развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у 
савременом друштву;-  

 oдлука о избору занимања и даљег образовања; 

 свест о важности здравља и безбедности; 

 оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад; 

 поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и 
уважавања различитости; 

 развој мотивације и самоиницијативе за учење, оспособљавање за самостално учење, способност самовредновања и 
изражавања сопственог мишљења; 

 пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, 
развојним потребама и интересовањима; 

 развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења; 

 развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

 развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етикe; 

 развијање позитивних људских вредности; 

 развијање компетенција за разумевање и поштовање људских права, грађанских слобода и способности за живот 
у демократски уређеном и праведном друштву; 

 развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и 
неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и 

 националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине. 

  

2. ОПШТЕ УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА 

I. Програми оријентисани на процес и исходе учења 

Структура програма наставе и учења свих обавезних предмета је конципирана на исти начин. На почетку се налази циљ 
наставе и учења предмета за сва четири разреда општег средњег образовања и васпитања. Иза циља се налазе општа предметна и 
специфичне предметне компетенције. У табели која следи, у првој колони наведени су стандарди који су утврђени за крај 
образовног циклуса, а који се 

делимично или у потпуности достижу на крају разреда, у другој колони дати су исходи за крај разреда, а у трећој се налазе 
теме/области са кључним појмовима садржаја. За предмете који немају утврђене стандарде за крај средњег образовања, у табели не 
постоји одговарајућа колона. Након табеле следе препоруке за остваривање наставе и учења предмета под насловом Упутство за 
дидактичко-методичко остваривање програма. Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно 
и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, а у оквиру Упутства за 
дидактичко-методичко остваривање програма налазе се препоруке за праћење и вредновање постигнућа ученика у односу на 
специфичности датог предмета.Сви програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања 
и потребама ученика. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. 
Садржаји су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик 
бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне 
године учења конкретног наставног предмета. Овако конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању 
компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних. Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих 
програма наставе и учења може се видети како се постављају темељи 

развоја кључних компетенција које желимо да ученици имају на крају општег средњег образовања. 

На путу остваривања циља и исхода, улога наставника је врло важна јер програм пружа простор за слободу избора и 
повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе брига је не само о 
резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у смислене целине, како се развија мрежа 
појмова и повезује знање са практичном применом. 

Програми наставе и учења, наставницима су полазна основа и педагошко полазиште за развијање наставе и учења, за 
планирање годишњих и оперативних планова, као и непосредну припрему за рад. 
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II. Препоруке за планирање наставе и учења 

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и детаљно унапред предвидети. Она се одвија кроз 
динамичну спрегу међусобних односа и различитих активности у социјалном и физичком окружењу, у јединственом контексту 
конкретног одељења, конкретне школе и конкретне 

локалне заједнице. Зато, уместо израза реализовати програм, боље је рећи да се на основу датог програма планирају и остварују 
настава и учење који одговарају конкретним потребама ученика. Настава треба да обезбеди сигурну, подстицајну и подржавајућу 
средину за учење у којој се негује атмосфера интеракције и однос уважавања, сарадње, одговорности и заједништва. 

Полазећи од датих исхода учења и кључних појмова садржаја, од наставника се очекује да дати програм контекстуализује, 
односно да испланира наставу и учење према потребама одељења имајући у виду Каракктеристика које ће користити, техничке услове, 
наставна средства и медије којима школа располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине. 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

– интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих 
наставних предмета; 

– партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

– активним и искуственим методама наставе и учења; 

– уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја 
учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог и 

свакодневном животу; 

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

– редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и 
постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

Полазећи од датих исхода, наставник најпре, као и до сада, креира свој годишњи (глобални) план рада из кога касније развија 
своје оперативне планове. Како су исходи дефинисани за крај наставне године, наставник треба да их операционализује прво у 
оперативним плановима, а потом и на нивоу конкретне наставне јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази 
планирања и писања припреме за час, дефинише исходе за час који воде ка остваривању исхода прописаних програмом. 

При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују. Неки се лакше и брже могу остварити, али је за 
већину исхода потребно више времена и више различитих активности. 

Посебну пажњу током непосредне припреме за наставу треба посветити планирању и избору метода и техника, као и облика 
рада. Њихов избор је у вези са исходима учења и компетенцијама које се желе 

развити, а одговара природи предмета, конкретним садржајима и карактеристикама ученика. У том смислу на наставнику је да 
осмишљава разноврсне активности, како своје, тако и активности ученика. Очекује се да 

ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења кроз самостално 
проналажење информација, критичко разматрање, обраду података на различите начине, презентацију, аргументовану дискусију, 
показивање иницијативе и спремности на акцију. 

Од наставника се очекује да континуирано прати и вреднује свој рад и по потреби изврши корекције у свом даљем планирању. 
Треба имати у виду да се неке планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод или 
изнад могућности ученика, не обезбеђују остваривање 

исхода учења, не доприносе развоју компетенција, не одговарају садржају итд. Кључно питање у избору метода, техника, облика 
рада, активности ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, које когнитивне процесе код ученика 
подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памћења), којим исходима и компетенцијама води. 

III. Препоруке за праћење и вредновање наставе и учења 

Праћење и вредновање је део професионалне улоге наставника. Од њега се очекује да континуирано прати и вреднује: 

– процес наставе и учења, 

– исходе учења и 

– себе и свој рад. 

Оријентисаност нових програма наставе и учења на исходе и процес учења омогућава: 

– објективније вредновање постигнућа ученика, 

– осмишљавање различитих начина праћења и оцењивања, 

– диференцирање задатака за праћење и вредновање ученичких постигнућа и 

– боље праћење процеса учења. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о 
оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању. У настави оријентисаној на остваривање исхода учења вреднују се и процес 
учења и резултати учења. Поред уобичајених начина праћења и оцењивања ученика путем усменог и писменог испитивања које даје 
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најбољи увид у резултате учења, постоје и многи други начини које наставник може и треба да употребљава како би објективно 
проценио не само резултате већ и процес учења. У том смислу, путем посматрања, он може да прати следеће показатеље: начин на 
који ученик учествује у активностима, како прикупља податке, како аргументује и доноси закључке. Посебно поуздани показатељи су 
квалитет постављених питања, способност да се нађе веза међу појавама, навођење примера, спремност да се промени мишљење у 
контакту са аргументима, разликовање чињеница од интерпретација, извођење закључака, прихватање другачијег мишљења. Поред 
тога, наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују у процесу учења, како решавају сукобе мишљења, како једни 
другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење уместо критицизам. 

Како ни један од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Једино 
тако наставник може да сагледа слабе и јаке стране ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 
повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Повратна информација треба да буде 
увремењена, дата током или непосредно након обављања неке активности; треба да буде конкретна, да се односи на активности и 
продукте ученика, а не на његову личност. 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се он налази и у односу на који ће се процењивати 
његов даљи ток напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике 
треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 

Ученике треба континуирано, на различите начине, охрабривати да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да 
предузму да би свој рад унапредили. Резултате целокупног праћења и вредновања (процес учења и наставе, исходе учења, себе и свој 
рад) наставник узима као основу за планирање наредних корака у развијању образовно-васпитне праксе. 

Наставу Спорта и тренинга и Спорта и здравља могу реализовати наставници са високошколских установа и института. 

3. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ФИЗИКА 

Циљ учења Физике јесте стицање функционалне научне писмености, оспособљавање ученика за уочавање и примену физичких 

закона у свакодневном животу, развој логичког и критичког мишљења у истраживањима физичких феномена. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Кроз опште средњошколско учење физике очекује се да ученици повежу физичке законе и процесе са практичном применом и 
тако постигну научну писменост која ће им омогућити праћење и коришћење 

информација у области физике, исказаних језиком физике (физичким терминима, симболима, формулама и једначинама), дискусију и 
доношење одлука у вези с темама из области физике, значајним за појединца и друштво. На првом месту то се односи на безбедно 
руковање уређајима, алатима и комерцијалним производима и на бригу о животној средини. Поред тога, очекује се развијање 
истраживачког односа према окружењу кроз експериментални рад којим се упознаје научни метод, као и разумевање природе науке, 
научно-истраживачког рада и подржавање доприноса науке квалитету живота појединца и развоју друштва. 

Основни ниво 

Ученик објашњава појаве и процесе на основу познавања физичких величина и законитости, решава једноставне проблеме и 
рачунске задатке уочавајући узрочно-последичне везе, користећи експлицитно дате податке и мерења; користи појмове и објашњења 
физичких појава за разматрање и решавање питања везаних за развој науке и технологије, коришћења природних ресурса и очување 
животне средине; показује спремност да се ангажује и конструктивно доприноси решавању проблема са којима се суочава заједница 
којој припада. 

Средњи ниво 

Ученик објашњава и решава сложеније физичке проблеме, рачунске и експерименталне задатке издвајајући битне податке који се 

односе на дати проблем, успостављајући везе међу њима и користећи одговарајуће законе и математичке релације. Знање из 

физике користи при решавању и тумачењу проблема у другим областима науке, технологије и друштва. Уз помоћ упутства, 

ученик може да припрема, изводи и описује огледе, експерименте и једноставна научна истраживања. 

Напредни ниво 

Ученик поседује научна знања из физике која му омогућавају решавање сложених физичких проблема и рачунских задатака, 
извођење експеримената и доношење закључака на основу познатих модела и теорија. 

Има развијене истраживачке способности и може да предвиђа ток и исход физичких процеса и експеримената повезујући знања и 

објашњења. Користи научну аргументацију и критички анализира добијене резултате. Зна да се до решења проблема може доћи на више 

начина и бира најбоље у односу на задате услове. 
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Разред Други 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције обухватају: природно-научну писменост, која је основ за праћење развоја физике као науке, 
разумевање повезаности физике и савремене технологије и развоја друштва;способност прикупљања података кроз испитивање 
физичких својстава и процеса посматрањем и мерењем; планирање и описивање поступака; правилно и безбедно руковање уређајима и 
мерним прибором; представљање резултата мерења табеларно и графички и извођење закључака. 

 

  

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

СТАНДАРДИ ИСХОДИ САДРЖАЈ 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно 
праволинијско кретање, равномерно променљиво 
праволинијско кретање, пренос притиска кроз течности и 
гасове, пливање тела, механичка осциловања и таласи. 

− повеже макроскопске 
карактеристике гаса са 
микроскопским 
карактеристикама кретања 
молекула, користи једначину стања 
идеалног гаса и 
графике (p,V,T) за објашњавање 
изопроцеса и решавање 
једноставних проблема; 

– користи одговарајуће појмове, 
величине и законе за описивање 
енергијских трансформација у 
топлотним процесима и примењује 
их у конкретним ситуацијама 

(климатизација, топлотна 
изолација...); 

− примени Први принцип 
термодинамике за објашњење 
термодинамичких 

изопроцеса; 

– разматра неповратност 
топлотних процеса са 
аспекта промене ентропије 
система; 

– познаје основни принцип рада 
топлотних 

машина, одреди коефицијент 
корисног дејства у 
термодинамичким циклусима; 

– повеже карактеристике 
молекулских сила са њиховим 
утицајем на макроскопска 
својства чврстих тела и 
течности: топлотно ширење, 
еластичност, стишљивост, 
површински напон и 
капиларне појаве (исхрана 
биљака, проток крви...), 

промене агрегатних стања; 

– користи одговарајуће појмове, 
величине и законе за тумачење 
деловања 

електричног поља; 

-демонстрира 
електростатичке појаве: 
линије сила поља, 

еквипотенцијалност, 
Фарадејев кавез, зависност 

1. МОЛЕКУЛСКО- 
КИНЕТИЧКА ТЕОРИЈА 
ГАСОВА 

Модел идеалног гаса. 
Притисак гаса и 
температура са 
становишта Молекулско- 
кинетичке теорије. 

Једначина стања 
идеалног гаса. 

Изопроцеси. 

Демонстрациони огледи: 
Топлотно кретање молекула 
(модел 

Брауновог кретања). 

Рејлијев оглед. 
Дифузија гасовa. 

Дифузија гасова и течности 
(ширење мириса кроз ваздух у 
просторији и спонтано мешање 

капљице мастила у води). 

Предлог пројекта 

Праћење и анализа процеса 
дифузије 
раствора бакар-сулфата и 
воде. 

2.ТЕРМОДИНАМИКА 

Унутрашња енергија и њена 
промена. Количина топлоте. 
Топлотне 

капацитивности. 

Рад при ширењу гаса. 

Први принцип 
термодинамике. 

Адијабатски процес. 

Други принцип 
термодинамике . 
Ентропија. 

Топлотни мотори, 
коеф.кор.дејства . 

Демонстрациони огледи: 

Адијабатски процеси 
(компресија, експанзија). 

2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао 
закона одржања енергије. 

2.ФИ.1.1.7. Разуме смисао појмова притисак код свих 
агрегатних стања и познаје основе статике и динамике 
флуида. 

2ФИ.1.2.1. Разликује параметре гаса и својства 
идеалних гасова; зна све мерне јединице у којима се 
изражавају. 

2.ФИ.1.2.2. Разликује основна агрегатна стања 
супстанце и њихова основна топлотна и механичка својства. 

2.ФИ.1.2.3. Познаје дијаграме који приказују промене 
стања гаса и међусобну повезаност параметара гаса кроз 
једначину стања идеалног гаса. 

2.ФИ.1.2.4. Разуме Први принцип термодинамике и смер 
топлотне размене. 

2.ФИ.1.2.5. Познаје дозвољене температурске скале и 
разликује материјале према њиховој топлотној 
проводљивости и стишљивости. 

2.ФИ.1.3.1. Описује и објашњава физичке појаве: деловање 
електричног поља на наелектрисане честице и проводник, 
електростатичку заштиту, 
кретање наелектрисаних честица у електричном и магнетном 
пољу, магнетну интеракцију наелектрисања у кретању, 
узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна 
проводника, појаву електромагнетне индукције, принцип рада 
генератора наизменичне струје. 

2.ФИ.1.3.2. Разликује карактеристичне физичке величине за 
сваку тачку електричног поља (јачина поља и електрични 
потенцијал) и разуме да се при померању наелектрисања врши 
рад који зависи од разлике потенцијала. 

2.ФИ.1.3.4. Разликује електромоторну силу и 
електрични напон, унутрашњу отпорност извора струје и 
електричну отпорност проводника и зна величине од којих 
зависи отпорност проводника. Разликује отпорности у колу 
једносмерне и наизменичне струје (термогена отпорност, 

капацитивна и индуктивна отпорност). 
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2.ФИ.1.3.6. Наводи примере практичне примене знања из 
физике о електричним и магнетним појавама и решава 
једноставне проблеме и задатке користећи Кулонов, Омов и 
Џул-Ленцов закон и примењује их у пракси. 

капацитивности плочастог 
кондензатора од растојања и 
површине плоча и врсте 
диелектрика; 

– познаје електростатичке 
појаве у природи и пракси 
(електростатичка заштита, 

Предлог пројекта 

Перпетуум мобиле кроз 
векове. 

Спортска опрема-мода или 
наука ? 

3.ОСНОВИ ДИНАМИКЕ 
ФЛУИДА 

2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно 
кружно кретање, равномерно променљиво кружно кретање, 
хоризонталан хитац, сударе тела, протицање идеалне течности, 
појам 
средње брзине, законе одржања, хармонијске пригушене 
осцилације. 
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2.ФИПр.2е.у1з.е3т.ообјашњавање еластичних својстава тела; користи 
Архимедов закон, законе одржања, Бернулијеву једначину и 
друге ефекте код флуида за објашњавање појава и решавање 
проблема код течности и гасова. 

2.ФИ.2.2.1. Повезује гасне законе и једначину 
стања идеалног гаса са првим и другим принципом 
термодинамике и са топлотним капацитетима; тумачи 
дијаграме који приказују промене стања 

гаса у једноставним изо-процесима. 

2.ФИ.2.2.2. Разликује повратне и неповратне процесе; 
разуме појмове, величине и појаве: моларна маса, 
апсолутна нула, Авогадров број, 

ентропија, топлотни капацитет, промена унутрашње енергије, 
рад гаса, топлота фазног прелаза, 

коефицијент термичког ширења и топлотне 
равнотеже. 

2.ФИ.2.2.3. Описује: реалне гасове, влажност ваздуха, 
дифузију, загревање, хлађење, промене агрегатних стања − 
испаравање, кључање, топљење, ширење тела при загревању 
и рад топлотног мотора. 

2.ФИ.2.2.4. Код објашњења топлотних својстава гаса 
разликује и користи: специфични топлотни капацитет, 
моларни топлотни капацитет, топлоту фазног прелаза и 
специфичну топлоту фазног прелаза. 

напон на ћелијској мембрани, 
пречишћавање ваздуха...); 

– разликује понашање диелектрика 
и проводника у електричном пољу 
(плочасти кондензатор); 

-– користи одговарајуће појмове, 
величине и законе за објашњење 
основних 

карактеристика проводника и 
електричне струје; 

– разликује електромоторну силу 
и напон; 

− решава једноставне 
проблеме са струјним 
колима; 

– тумачи механизме провођења 
струје у металима, 
електролитима и гасовима; 

– безбедно по себе и околину 
рукује уређаjима, алатима, 

материјалима; 

− употребљава рачунарске 
симулације и програме за обраду 
података; 

− решава једноставније 
квалитативне и рачунске 
проблеме, јасно изрази идеју, 
објасни поступак решaвања и 
анализира добијени резултат; 

− наводи примере из 
свакодневног живота који 
потврђују значај физике за 
разумевање природних појава и 
развој природних наука и 
технологије; 

– користи научни језик 
физике за описивање 
физичких појава; 

Параметри идеалног 
флуида у кретању. 

Једначина континуитета. 

Бернулијева једначина. 
Примена једначина механике 
флуида. 

Торичелијева теорема. 

Демонстрациони огледи: 

Бернулијева једначина 
(Вертикална цев са бочним 
отворима). 

Магнусов ефекат. 

Предлог пројекта 

Магнусов ефекат у 
спорту. 

4. МОЛЕКУЛСКЕ СИЛЕ И 
АГРЕГАТНА СТАЊА 

Молекулске силе . 

Еластичност чврстих 
тела. Хуков закон. 

Површински напон 
течности, капиларне 
појаве. 

Топлотно ширење чврстих 
тела и течности. 

Фазни прелази (агрегатна 
стања). 

Демонстрациони огледи: 
Топлотно ширење метала и 
гасова. 
Врсте еластичности, 
пластичност. 

Капиларне појаве. 
Површински напон 
(рамови са опном од 

сапунице и други начини. 

Модели кристалних 
решетки. 

Испаравање и 
кондензација. 

Предлог пројекта 

Кристализација кухињске соли. 

5. ЕЛЕКТРОСТАТИКА 

Основни појмови и закони 
електростатике. Кулонов 
закон. Јачина електричног 
поља. 

Потенцијал, рад, напон. 

Електрична 

капацитативност. 
Кондензатори. Енергија 
електричног поља. 

Демонстрациони огледи: 

Облик линија сила 

електростатичког поља 
тачкастог наелектрисања. 



 

 

 

  металне површине. 
Фарадејев кавез. 

Електрична 
капацитативност проводника 
(зависност од величине и 
присуства других тела). 

Зависност капацитета 
плочастог кондензатора од 
растојања између плоча, 
величине површине 
преклапања плоча и врсте 
диелектрика између њих 
(електроскоп или 
електрометар и 
расклопиви 

кондензатор). 

Предлог пројекта 

Моја соларна електрана. 

2.ФИ.2.3.2. Разуме смисао рада у 

електростатичком пољу. Познаје појам 
еквипотенцијалне површине и разуме везу између јачине 
електричног поља и потенцијала. 

2.ФИ.2.3.3. Користи (оба) Кирхофовa правилa при решавању 
проблема и задатака разгранатих 
струјних кола и уме да израчуна еквивалентну отпорност у 
колу једносмерне струје са серијском, паралелном или 
мешовитом везом. 

2.ФИ.2.3.5. Решава проблеме и задатке 
примењујући законе електростатике, 
електродинамике и магнетизма; користи уређаје и мерне 
инструменте и на основу анализе добијених резултата долази 
до емпиријске зависности између физичких величина. 

2.ФИ.3.1.2. Користи и разуме међумолекулске 
интеракције у флуидима за објашњење површинског 
напона и вискозности течности. 

2.ФИ.3.2.3. Користи везу између макро и микро параметара 
гаса (притиска и средње кинетичке енергије молекула гаса, 
температуре и средње 
кинетичке енергије молекула гаса) за објашњење гасних 
процеса и појава у системима са великим бројем честица. 

2.ФИ.3.3.2. Уме да одреди јачину електричног поља два 
или више тачкастих наелектрисања у различитој 
геометријској конфигурацији и да 
израчуна поље наелектрисаних тела применом Гаусове 
теореме. 

бројем честица. 

2.ФИ.3.3.3. Разуме појам енергије електричног и магнетног 
поља и израчунава, на основу познатих релација, енергију 
електричног поља у плочастом кондензатору и магнетну 
енергију у соленоиду. 

 
6. СТАЛНА 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

Извори струје, ЕМС, 
напон, јачина струје и 
отпор. 

Омови закони за 
електрична кола 
једносмерне струје. Џул-
Ленцов закон и 
Кирхофова правила. 

Електрична проводљивост 
гасова и електролита. 

Демонстрациони огледи: 

Омов закон за део струјног 
кола. 

Омов закон за цело струјно 
коло. 
Електрична 
проводљивост 
електролита. 

Струја у течности и гасу. 

Зависност електричне 
отпорности проводника од 
његове дужине и попречног 
пресека, као и материјала од 
ког је направљен. 

Предлог пројекта 

Батерија од воћа и 
поврћа. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

У складу са циљевима учења Физике, стандардима постигнућа ученика и међупредметним 

компетенцијама дефинисан је програм наставе и учења са исходима чије остваривање треба да обезбеди 

солидну основну за даље изучавање физике у школском оквиру. Изучавање физичких концепата омогућава ученицима упознавање и 
разумевање физичких појава и процеса у свакодневном животу и као последицу тога развијање функционалне научне писмености. 
Решавање проблемских задатака у настави физике 



 

 

развија код ученика способности запажања, систематизације, логичког закључивања, анализе и критичког мишљења неопходних у 
свакодневном животу. Сходно томе, у наставу Физике су укључени одговарајући наставни процес али и оснажује ученике у 
решавању проблемских задатака. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Савремена настава ставља ученике у фокус наставног процеса са циљем развијања и оснаживања 

ученичких компетенција. Из тог разлога наставник самостално планира реализацију програма наставе. На основу дефинисаног циља 
предмета и исхода и стандарда постигнућа, наставник самостално планира број часова обраде, систематизације, утврђивања и провере 
знања ученика, као и методе, технике и облике рада са ученицима на школском часу. Такође одлучује и ученицима препоручује 
уџбенички и други наставни материјал потребан за наставни процес. 

Наставник, у складу са програмом наставе, припрема годишњи (глобални) план рада на основу ког припрема и реализује месечне 
(оперативне) планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне 
наставне јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у односу на одабрани 
исход, дефинише исходе специфичне за дату наставну јединицу. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да 
се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Препорука је да 
наставник планира и припрема наставу самостално, а у 

сарадњи са предметним наставницима осталих дисциплина обезбеди међупредметну корелацију. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Оријентациони број часова по темама дат је у табели: 

 

 

Редни број теме 

 

Наслов теме 

Укупан број часова за 

наставну 

тему 

1 Молекулско-кинетичка теорија гасова 12 

2 Термодинамика 12 

3 Основи динамике флуида 8 

4 Молекулске силе и агрегатна стања 9 

5 Електростатика 16 

6 Стална електрична струја 17 

Укупно  74 

У оквиру наставних тема које су у програму другог разреда, од сваког ученика се на крају 

средњошколског образовања очекује продубљено и проширено знање у односу на основношколски ниво. Већ познате појмове треба 
даље развијати и повезивати их са новим појмовима, физичким величинама и законитостима који се користе за објашњење физичких 
појава. 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методичке принципе наставе: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину предложено је више демонстрационих 
огледа, а треба користити и симулације). 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног излагања појединачних 
програмских садржаја, кроз систематизацију, уопштавање и обнављање изложеног градива, изврши синтеза битних чињеница и 
закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју, трајно усвоје и примене. Ради остваривања 
вертикалног повезивања програмских 

садржаја неопходно је сваку тематску целину започети обнављањем одговарајућег дела градива на које ће се нови садржаји логично 
надовезати. Реализација овог захтева Програма је суштинска јер обезбеђује да 

ученик сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се почетак проучавања нове појаве надовезује на резултате 
проучавања неких претходних. Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може распоредити 
садржаје према својој процени. 

Смернице за реализацију наставних тема 

1. Молекулско-кинетичка теорија гасова 

Садржаји којима се обезбеђује постизање предвиђених исхода за ову тему су: Модел идеалног гаса; Притисак и температура 
идеалног гаса; Једначина стања идеалног гаса; Изопроцеси и гасни закони. 



 

 

Дефинисати температуру као меру средње кинетичке енергије транслаторног кретања молекула, објаснити појам 
апсолутне нуле и дати везу Келвинове и Целзијусове скале. 

Поделе молекула по брзинама (за разне температуре) и објаснити појмове највероватније, средње квадратне и средње аритметичке 
брзине молекула. Описати експеримент за мерење највероватније брзине молекула. 

Укратко (без формула) објаснити појаву дифузије и појам средњег слободног пута молекула гаса. 

Објаснити модел идеалног гаса, формулисати гасне законе за изопроцесе и помоћу њих разјаснити апсолутну нулу. Извести 

једначину стања идеалног гаса из гасних закона. Извести једначину која повезује притисак идеалног гаса са средњом кинетичком 

енергијом молекула. У оквиру утврђивања градива, повезати формулу за притисак са једначином стања гаса и гасним законима. 

2. Термодинамика 

Садржаји којима се обезбеђује постизање предвиђених исхода за ову наставну тему су: Унутрашња енергија. Промена унутрашње 

енергије; Количина топлоте; Први принцип термодинамике. Рад при ширењу гаса; Топлотни капацитет; Други принцип 

термодинамике; Ентропија; Топлотни мотори. Коефицијент 

корисног дејства. 

Наведени садржаји имају за циљ да оспособе ученике да користе појмове и величине којима се описују топлотна својства 
супстанце, и да примењују принципе термодинамике. Примена Првог принципa термодинамике на гасне изопроцесе у идеалном гасу 
омогућава да ученик анализира дијаграме који приказују промене стања гаса у сложеним или цикличним процесима. Посебну пажњу 
би требало посветити смислу темодинамичких принципа. Први прицип исказује закон одржања енергије а Други принцип говори о 
смеру енергијске размене. Приликом тумачења Другог принципа термодинамике важно је указати на његов статистички смисао. 

У оквиру ове теме прикладно је користити компјутерске анимације као и препоручене демонстрационе огледе којим се 
демострирају адијабатски процеси (експанзија и компресија). Анализа рада топлотних мотора и уређаја за хлађење је добар пример 
примене стечених знања о топлотним појавама. Природна повезаност претходне две теме се огледа и у Општим стандардима за крај 
општег средњег образовања, где су стандарди који се односе на њих, обједињени у област Топлотна физика. Приликом утврђивања 
градива било би пожељно водити рачуна о томе, како би ученици стекли целовиту слику о топлотним појавама. 

3. Oснови динамике флуида 

За постизање предвиђених исхода за ову наставну тему неопходно је обрадити следеће садржаје: Параметри идеалног флуида у 
кретању; Једначина континуитета; Бернулијева једначина. Примена једначина механике флуида. 

Навести сличности и разлике које постоје између течности и гасова и нагласити да заједничко својство покретљивости молекула 
омогућава протицање (струјање) флуида. Обавезно истаћи разлику између модела идеалног гаса (Молекулско-кинетичка теорија и 
Термодинамика) и идеалне течности. Навести параметре који карактеришу стање кретања идеалног флуида, истаћи разлику између 
стационарног и нестационарног струјања флуида. За случај стационарног струјања, а на основу Закона одржања масе и енергије 
извести Једначину континуитета и Бернулијеву једначину. Примену Бернулијеве једначине треба представити на следећим примерима: 
мерење брзине истицања течности кроз отвор на суду (Торичелијева теорема), мерење брзине струјања флуида (Питоова цев), 
Магнусов ефекат, примене у авијацији. Примере примене прате одговарајући демонстрациони огледи. 

4. Молекулске силе и фазни прелази 

За постизање предвиђених исхода у оквиру ове наставне теме неопходно је обрадити следеће садржаје: Mолекулскe силe; 
Топлотна проводљивост; Топлотно ширење чврстих тела и течности; Хуков закон; Површински напон; Фазни прелази (агрегатна стања). 

Објаснити разлику у резултујућој сили која делује на молекул у унутрашњости течности и на њеној површини и увести 
појам слободне површине течности. Анализирати силе отпора при кретању флуида и кретању чврстих тела у њима и капиларне 
ефекте. Промену агрегатних стања повезати са променом међусобног средњег растојања молекула. Размотрити разлику између 
еластичних и пластичних деформација. Анализирати врсте еластичних деформација и увести појмове модула еластичности и 
модула торзије као значајних параметара материјала и чврстих тела. Ове појаве илустровати са одговарајућим демонстрационим 
огледима (прстен и жичани рамови, систем капилара, Полов апарат или сличан уређај са куглицама, температура кључања у 
зависности од притиска,...). 

5. Електростатика 

У области Електростатика ученици ће продубити знање изучавајући следеће садржаје: Кулонов закон; Јачина електричног 
поља; Електрични потенцијал; Рад електричног поља; Електрични напон; Електрични флукс и еквипотенцијалне површи; Електрична 
капацитивност, кондензатори и енергија електричног поља кондензатора. 

Смисао два важна физичка закона, Закон одржања наелектрисања и Кулонов закон, као и њихову примену, требало је ученици 
да схвате још у основној школи, што би им на средњошколском нивоу образовања омогућило да разумеју да се при померању 
наелектрисања у електричном пољу врши рад.  

Познавање електричних својстава материјала омогућава ученику боље разумевање њиховог значаја за развој нових технологија. 

У наставном процесу потребно је омогућити сваком ученику да теоријске садржаје из области електростатике, кад год је то 

могуће, учи кроз огледе. Ова област је за то изузетно погодна. На пример, да демонстрира електростатичке појаве: линије сила 

поља, еквипотенцијалност, Фарадејев кавез, зависност капацитивности плочастог кондензатора од растојања и површине плоча и 

врсте диелектрика у њему. Значај стеченог знања је тиме већи што се може непосредно применити у пракси (електростатичка 

заштита, напон на ћелијској мембрани, пречишћавање ваздуха...). 

6. Стална електрична струја 

Садржаји којима се остварује постизање исхода у овој наставној теми су: Извори електричне струје и електромоторна сила, 
напон; Јачина и густина струје; Електрична отпорност отпорника; Омови закони за електрична кола једносмерне струје; Џул-Ленцов 
закон; Кирхофова правила; Електрична струја у електролитима; Електрична струја у гасовима. 



 

 

Полазећи од структуре супстанце и електричног поља увести појмове: електрична струја, проводник, изолатор. Једноставно 
електрично коло једносмерне струје искористити за обнављање знања о основним елементима струјног кола извор, потрошач, мерни 
уређај, прекидач) и физичких величина као што су електрични напон, електромоторна сила, електрична отпорност и јачина 
електричне струје. 

Омов закон за део кола и за цело електрично коло демонстрирати на неком потрошачу и представити графички зависност јачине 
струје од напона. Џул-Ленцов закон и Кирхофова правила повезати са законима одржања. 

Навести механизме провођења електричне струје у електролитима и навести примере њихове примене и формулисати Фарадејеве 
законе електролизе. Нагласити разлику провођења електричне струје у вакууму и провођења у гасовима на нивоу објашњења појава и 
њихове примене. Ефекти провођења електричне струје су погодни за сумирање и примену наученог у овој теми. 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе Физике: 

Методичко остваривање садржаја програма захтева да целокупни наставни процес буде усмерен на домете физике у 
савременом свету и развијање научне писмености ученика. Физику треба представити као фундаменталну и уско повезану са осталим 
научним дисциплинама. Стицање техничке писмености кроз наставу физике састоји се у примени знања при решавању техничких 
задатака и коришћењу техничких уређаја. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме 
који се јављају као последица развијања науке и технике. После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на везу 
концепата физике и одрживог развоја, ради развијања еколошке компетенције и свести ученика. 

Савремена настава Физике подразумева примену различитих метода и техника, али и облика рада. Неопходно је 
традиционални приступ комбиновати са реализацијом ученичких пројеката чиме ће бити омогућено остваривање циља и исхода 
наставе физике. Ради бољег разумевања садржаја неопходно је ученицима задавати добро осмишљене домаће задатке који ће 
продубити знање стечено на часовима физике, семинарске радове кроз чију ће израду развијати самосталност у раду и 
самопоуздање, критички приступ, анализу, дискусију и закључивање. Кроз израду задатака у оквиру пројекта ученици ће 
развијати компетенције за рад у тиму који је за део ученичке популације спортских гимназија изузетно значајан због учешћа у 
екипним спортовима. У фокусу додатне и допунске наставе треба да буду талентовани, односно ученици са потешкоћама у 
разумевању садржаја презентованих на школском часу, респективно. 

Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе. Они омогућавају развијање радозналости и интереса за физику и 

истраживачки приступ природним наукама. Треба мотивисати ученике да, уз надзор наставника, самостално изводе једноставне 

огледе. Такође, треба мотивисати ученике да изнесу, пре реализације огледа, своје претпоставке, које ће затим бити проверене 

извођењем огледа. Наставник треба да подстакне ученике да објасне демонстрирану појаву, након чега он сам, користећи 

прецизни језик физике, дефинише нове појмове (величине) и речима формулише законе. Када се прође кроз све етапе у излагању 

садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се на презентовање закона у 

математичкој форми. Активно учешће ученика настави доприноси трајнијим и квалитетнијим постигнућима. 

Препорука је да се, уколико недостаје одговарајућа опрема у кабинетима, користе постојећи ИКТ алати који симулирају физичке 
појаве и процесе. 

Решавање проблема је један од основних начина реализације наставе Физике. Наставник поставља проблем ученицима и 
препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава ученике, подсећајући их питањима на 
нешто што су научили и сада треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може довести до решења проблема и 
слично. 

Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; 
обнављање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање 
ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у раду... 

 Рачунски и графички задаци. Решавањем квалитативних задатака, који у поставци не садрже бројне вредности физичких 
величина, ученици проверавају степен разумевања усвојених садржаја већ на самом школском часу. Овакав начин рада даје наставнику 
брзу повратну информацију на основу које планира даљи рад, и што је веом важно, могућност да одмах отклони нејасноће и 
неразумевање у знању ученика. 

При решавању квантитативних задатака, у задатку прво треба на прави начин сагледати физичке 

садржаје, па тек после тога прећи на математичко формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: 
физичка анализа задатка, математичко израчунавање и дискусија резултата. У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се односи 
задатак, а затим се набрајају и речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу математичке форме 
закона, израчунава вредност тражене величине. У трећој етапи тражи се анализа физичког смисла добијеног резултата. Ова дискусија на 
крају омогућава наставнику да код ученика развија критичко мишљење, као и свест о реду величине одређених физичких величина. 

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са реалним 

ситуацијама. Такође је важно да ученици правилно вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити 
пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања. 

Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику, могу се организовати кроз разне секције младих 
физичара као и у сарадњи са центрима за таленте и промоцију и популаризацију науке. 

Програм омогућава примену различитих облика рада од фронталног, рада у тиму, индивидуалног рада, рада у пару или групи. 
Самостални рад ученика треба посебно неговати. Овај облик рада је ученицима најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше 
усвајају знање. Уз то се развија и њихово интересовање и смисао за истраживачки рад, као и способност тимског рада и сарадње. 
Овакав приступ обради наставне теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства 
и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос, дати потребна упутства... 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 



 

 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и напредовање током процеса учења. Да 
би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је да буде усклађено са принципима оцењивања (Правилник о 
оцењивању у средњем образовању и васпитању). 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно проверавање његових усвојених знања, 
стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака, 
семинарских радова и пројеката... 

У сваком разреду треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и ставове) ученика помоћу 

усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на крају већих целина и контролних рачунских вежби. Наставник треба 

да омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

На почетку школске године потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је инструмент провере предзнања и потенцијала 
ученика. На крају школске године, такође, треба спровести тест систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика и 
степен остварености образовних стандарда. 

 

ХЕМИЈА 

Циљ учења Хемије је да ученик развије хемијска и техничко-технолошка знања, способности апстрактног и 
критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, као припрему за даље универзитетско образовање и 
оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном животу, одговоран однос према себи, другима и животној 
средини и став о неопходности целоживотног образовања. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем хемије ученик развија разумевање o повезаности структуре, својстава и практичне примене супстанци. Тиме развија 
научну писменост као основу за: (а) праћење информација о доприносу хемије технолошким променама које се уграђују у 
индустрију, пољопривреду, медицину, фармацију и побољшавају квалитет свакодневног живота; (б) дискусију о питањима/темама 
у вези са заштитом животне средине, 

иницијативу и предузимљивост у заштити животне средине; (в) критичко преиспитивање информација у вези с различитим производима 
индустрије (материјалима, прехрамбеним производима, средствима за хигијену,лековима, горивом, ђубривима), њиховим утицајем на 
здравље и животну средину; (г) доношење одлука при избору и примени производа. На крају средњег образовања сваки ученик безбедно 
рукује супстанцама и комерцијалним производима на основу познавања својстава и промена супстанци које улазе у састав производа. 

Кроз наставу и учење хемије ученик упознаје научни метод којим се у хемији долази до података, на основу којих се 
формулишу теоријска објашњења и модели, и оспособљен је да кроз експериментални рад сазнаје о својствима и променама 
супстанци. Унапређена је способност сваког ученика да користи информације исказане хемијским језиком: хемијским терминима, 
хемијским симболима, формулама и хемијским једначинама. 

Шта је предмет истраживања хемије као науке, како се у хемији долази до сазнања, као и улогу и допринос хемије у различитим 
областима људске делатности и у укупном развоју друштва. Ученик рукује производима/супстанцама (неорганским и органским 
једињењима) у складу с ознакама опасности, упозорења и обавештења на амбалажи, придржава се правила о начину чувања супстанци 
(производа) и о одлагању отпада и предузима активности које доприносе заштити животне средине. Избор и примену производа 
(материјала, прехрамбених производа, средстава за хигијену и сл.) базира на познавању својстава супстанци. Припрема раствор одређеног 
масеног процентног састава према потребама у свакодневном животу и/или професионалној делатности за коју се образује. Правилну 
исхрану и остале активности у вези са очувањем здравља заснива на познавању својстава и извора биолошки важних једињења и њихове 
улоге у живим системима. Ученик уме да правилно и безбедно изведе једноставне огледе и објасни добијене резултате или пронађе 
објашњење у различитим изворима, користећи се хемијским језиком (терминима, хемијским симболима, формулама и хемијским 
једначинама). 

Средњи ниво 

На крају средњег образовања ученик повезује примену супстанци у свакодневном животу, струци и индустријској производњи с 

физичким и хемијским својствима супстанци, а својства супстанци са структуром и интеракцијама између честица. Повезује 

узроке хемијских реакција, топлотне ефекте који прате хемијске реакције, факторе који утичу на брзину хемијске реакције и 

хемијску равнотежу са примерима хемијских реакција у свакодневном животу, струци и индустријској производњи. Ученик 

разуме улогу експерименталног рада у хемији у формирању и проверавању научног знања, идентификовању и синтези једињења, и 

уме да у експерименталном раду прикупи квалитативне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци. Користи 

одговарајућу хемијску терминологију, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине. Прати дискусију и, на основу аргумената, 

заузима став о улози и примени хемије у свакодневном животу, о ефектима савремене технологије и технолошких процеса на 

друштво и животну средину. 

Напредни ниво 

На крају средњег образовања ученик може да предвиди физичка и хемијска својства супстанци на основу електронске 
конфигурације атома елемената, типа хемијске везе и утицаја међумолекулских интеракција. Ученик предвиђа својства 
дисперзног система и примењује различите начине квантитативног изражавања састава раствора. Планира, правилно и безбедно 
изводи хемијске реакције, израчунава масу, количину и број честица супстанци које учествују у реакцији, користи изразе за 
брзину реакције и константу равнотеже. Ученик има развијене вештине за лабораторијски рад, истраживање својстава и промена 

супстанци и решавање проблема. У објашњавању својстава и промена супстанци користи одговарајуће хемијске термине, 
хемијске симболе, формуле и хемијске једначине. Дискутује о улози хемије у свакодневном животу, о ефектима савремене 
технологије и технолошких процеса на друштво и животну средину. Предлаже активности у циљу очувања животне средине. 

 

 

 



 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Хемијска писменост 

На крају средњег образовања ученик је формирао хемијску писменост као основу за праћење развоја хемије као науке и за 
разумевање повезаности хемије, хемијске технологије и развоја друштва. Хемијска писменост помаже доношењу одлука у вези с 
коришћењем различитих производа у свакодневном животу, као и активном односу према очувању здравља и животне средине. 

Основни ниво 

Ученик је формирао појмовни оквир као основу за разумевање окружења у коме живи, посебно својстава и промена супстанци и 

комерцијалних производа с којима је у контакту у свакодневном животу и струци. Правилном употребом супстанци брине о 

очувању здравља и животне средине. Има развијене вештине за безбедно и одговорно руковање супстанцама (производима) и 

правилно складиштење отпада. 

Средњи ниво 

Ученик је формирао појмовни оквир за праћење информација у области хемије као науке, о доприносу хемије развоју 
технологије и друштва. Сагледава квалитативне карактеристике и квантитативне односе у хемијским реакцијама и повезује их са 
утицајима на животну средину, производњу и развој друштва. Појмовни оквир помаже праћењу јавних дискусија у вези с применом 
одређене технологије и утицају на здравље појединца и животну средину, као и за доношење одлука у вези с избором производа и 
начином њиховог коришћења. 

Напредни ниво 

На крају средњег образовања ученик примењује фундаменталне принципе у вези са структуром, својствима и променама 

супстанци у осмишљавању стратегије и решавању проблема, постављању хипотеза и планирању истраживања за проверу 

хипотеза, анализирању и интерпретацији прикупљених података и извођењу закључака на основу података и чињеница. Ученик 

вреднује поступке и алтернативне приступе 

решавању проблема, вреднује добијене резултате и доноси одлуке на основу разумевања хемијских појмова. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Научни метод у хемији и хемијски језик 

На крају средњег образовања ученик прикупља податке о својствима и променама супстанци посматрањем и мерењем; планира и 
описује поступак; правилно и безбедно рукује супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; представља резултате табеларно и 
графички; уочава трендове и користи хемијски језик (хемијски термини, хемијски симболи, формуле и хемијске једначине) за 
формулисање објашњења, закључака и генерализација. 

 



 

 

Промене супстанци; изведе мерење физичких величина; правилно и безбедно рукује супстанцама, прибором, посуђем и 
инструментима; опише поступак и представи резултате према задатом обрасцу; објасни добијене резултате или пронађе објашњење у 

различитим изворима, користећи хемијску терминoлoгиjу, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине. 

Средњи ниво 

Ученик уме да: у експерименталном раду прикупи квалитативне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци; 
користи одговарајућу апаратуру и инструменте; мери, рачуна и користи одговарајуће јединице; формулише објашњења и закључке 
користећи хемијски језик (термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине). 

Напредни ниво 

Ученик планира и изводи експерименте (анализира проблем, претпоставља и дискутује могућа решења/ резултате; идентификује 
променљиве, планира поступке за контролу независних променљивих, прикупља податке о зависним променљивим); анализира 
податке, критички преиспитује поступке и резултате, објашњава уочене правилности и изводи закључке; припрема писани или усмени 
извештај о 

експерименталном раду/истраживању; приказује резултате мерења водећи рачуна о тачности инструмента и значајним цифрама. 
Размењује информације повезане с хемијом на различите начине, усмено, у писаном виду, у виду табеларних и графичких приказа, 
помоћу хемијских симбола, формула и хемијских једначина. 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 

По завршетку 
разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ТЕМА 

Кључни појмови садржаја 
програма 

2.ХЕ.1.3.2. Описује физичка својства (агрегатно стање, 
температура топљења и кључања, 

растворљивост у поларним и неполарним 

растварачима, густина) угљоводоника, алкохола, 
алдехида, кетона, карбоксилних киселина, естара и примарних 
амина и повезује их са структуром њихових молекула и 
међумолекулским 

интеракцијама. 

2.ХЕ.1.3.3. Наводи хемијске реакције угљоводоника (сагоревање 
и полимеризација), алкохола (оксидација до алдехида и 
карбоксилних киселина и сагоревање) и карбоксилних киселина 
(неутрализација, естерификација). 

– опише заступљеност 
органских супстанци у 
живим и неживим 
системима; објасни 
порекло органских 
загађујућих 
супстанци и утицај на 
здравље и животну 
средину; 

– повезује физичкa и 
хемијска својства 
органских једињења са 
њиховим 

саставом, 
структуром њихових 
молекула, хемијским 
везама и 
међумолекулским 

интеракцијама; 

– именује и 
хемијским 
формулама прикаже 
представнике класа 
органских једињења 
укључујући 
различите видове 
изомерије; 

– класификује органске 
супстанце према називу 
и формули и повезује их 
са заједничким 
својствима 
представника сваке 
класе; 

– објасни и 
једначинама 

хемијских реакција 

ОРГАНСКЕ СУПСТАНЦЕ У 
НЕЖИВОЈ И ЖИВОЈ 
ПРИРОДИ 

Природне и синтетичке 
органске супстанце. 

Заступљеност, састав, својства, улога и 
утицај органских 
супстанци на здравље и 
животну средину. 

Од макромолекула до 
организма. 

2.ХЕ.1.3.4. Повезује физичка и хемијска својства органских 
једињења и њихових смеша с употребом и значајем у 
свакодневном животу, струци и хемијској индустрији (земни гас, 
нафта, пластичне масе, 
каучук, гума, боје, ацетилен, метанол, етанол, етилен-
гликол, глицерол, формалдехид, ацетон, мравља киселина, 
сирћетна киселина, бензоева 
киселина, лимунска киселина, млечна киселина, 
палмитинска киселина, стеаринска киселина, олеинска 
киселина). 

Демонстрациони огледи: 

демонстрирање узорака природних и 
синтетичких органских супстанци и 
модела 

биомолекула 

СВОЈСТВА И 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

ОРГАНСКИХ СУПСТАНЦИ 

2.ХЕ.1.5.1. Рукује супстанцама (производима) у складу с 
ознакама опасности, упозорења и 
обавештења на амбалажи; придржава се правила о начину 
чувања супстанци (производа) и одлагању отпада. 

 

Функционалне групе. 

Типови органских реакција. 

УГЉОВОДОНИЦИ 

 

2.ХЕ.1.5.2. Наводи загађиваче ваздуха, воде, земљишта 
и oписује њихов утицај на животну средину. 

Класе и номенклатура. 
Засићени и незасићени 
угљоводоници. 

2.ХЕ.1.5.3. Описује потребу и предност рециклаже стакла, 
папира и другог чврстог отпада. 

2.ХЕ.2.3.1. Пише 

Врсте изомерије. 

Физичка својства. Хемијске 
реакције угљоводоника. 



 

 

структурне формуле на основу назива према IUPAC номенклатури 
и на основу назива пише структурне формуле угљоводоника, 
алкохола, фенола, алдехида, 

Примена. 



 

 

кетона; разликује структурне изомере и пише њихове формуле и 
називе према IUPAC номенклатури. 

2.ХЕ.2.3.2. Класификује органска једињења према структури 
угљоводоничног низа на ациклична и циклична, засићена и 
незасићена, алифатична и 

ароматична; класификује алкохоле према атому угљеника за 
који је везана хидроксилна група на примарне, секундарне и 
терцијарне; класификује алкохоле и карбоксилне киселине 
према броју функционалних група. 

2.ХЕ.2.3.3. Наводи начине добијања једињења која имају 
примену у свакодневном животу и струци (етен, етин, етанол, 
етанска киселина) и пише одговарајуће једначине хемијских 
реакција. 

2. ХЕ.2.3.4. Пише једначине хемијских реакција представника 
класе органских једињења чији је назив или структурна 
формула дата: угљоводоника (супституција и адиција), 
алкохола (дехидратација, оксидација до карбонилних једињења 
и 

илуструје 
повезаност 

различитих класа 
органских једињења, 

укључујући услове под 
којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 
својства органских 
супстанци у 

комерцијалним 
производима и 
њихов значај у 
свакодневном 
животу; 

– опише заступљеност 

биомолекула у живим 

системима и наведе 

њихову 
карбоксилних киселина и сагоревање), карбоксилних улогу, физиолошко 

киселина (неутрализација, естерификација), естара (хидролиза). дејство имајући у 
виду корисне и 
штетнe аспекте; 

– наведе значај и 
примену одабраних 
природних и 
синтетичких 
биолошки важних 
органских једињења; 

– критички разматра 
употребу биомолекула, 
комерцијалних 
производа, и њихов 
утицај на здравље и 
околину; 

– именује и 
хемијским 
формулама прикаже 
мономерне јединице 
биополимера; 

– повезује структуру 
биомолекула са њиховим 
физичким и хемијским 

својствима; 

– повезује 
различите нивое 
структурне 
организације 
одабраних 
биомолекула са 
њиховом улогом у 
живим системима; 

– објашњава појам 
стереоизомерије на 
примеру биомолекула; 

– објашњава 
хемијске промене 
једноставнијих 
биомолекула у 
организму и пише 
једначине реакција 
којима то илуструје; 

Ароматични угљоводоници. 
Халогени деривати 
угљоводоника. 

Полимери. 

Демонстрациони огледи: 

испитивање растворљивости 
угљоводоника; сагоревање 
угљоводоника. 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА С 
КИСЕОНИКОМ 

Класе и номенклатура. 

Алкохоли. Феноли. Етри. 
Алдехиди и кетони. 

Карбоксилне киселине. 

Деривати карбоксилних 
киселина. Физичка својства 
кисеоничних органских 
једињења. Хемијске реакције 
кисеоничних органских једињења. 

Примена. 

Демонстрациони огледи 

Алкохолно врење, испитивање 
растворљивости, сагоревање етанола, 
оксидација алкохола. 

Оксидација алдехида калијум- 
перманганатом у неутралној, базној и 
киселој средини. 
Реакције алдехида са благим 
оксидационим средствима 
(Редукција Фелинговог 
реагенса. Редукција Толенсовог 
реагенса). 

Добијање етанске киселине из њених 
соли; растворљивост у води и 
органским растварачима; упоређивање 
киселости 

карбоксилних киселина. 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА 
АЗОТОМ И СУМПОРОМ 

Класе и номенклатура. Нитро 
једињења. Амини. 

Физичка својства. Хемијске 
реакције органских једињења са 
азотом и сумпором. 

 



 

 

 

 – описује основне 
принципе и значај 
процеса 
репликације, 
транскрипције и 
транслације; 

– примењује сигурне 
лабораторијске технике у 
руковању, складиштењу 
и одлагању супстанци и 
амбалаже сагласно 
принципима зелене 
хемије; 

– критички процени 
последице људских 
активности које доводе 
до загађивања воде, 
земљишта и ваздуха и 
објасни значај 
планирања и 
решавања проблема 
заштите животне 

средине; 

– кванитативно тумачи 
хемијске промене и 
процесе у реалном 
контексту. 

 

2.ХЕ.3.3.1. Пише структурне формуле на основу назива 
према IUPAC номенклатури и на основу назива пише 
структурне формуле за халогене деривате угљоводоника, 
етре, ацил-халогениде, 
анхидриде киселина, амиде, амине, нитроједињења и органска 
једињења са сумпором. 

2.ХЕ.3.3.3. Објашњава облик молекула органских једињења 
(углове веза) на основу хибридизације атома угљеника у 
молекулима; илуструје и 
идентификује врсте изомерије; разликује просторну и 
конституциону изомерију, као и конформације. 

2.ХЕ.3.3.5. На основу структуре молекула предвиђа тип 
хемијске реакције којој једињење подлеже (адиција, 
супституција, елиминација) и пише одговарајуће једначине 
хемијских реакција. 

2.ХЕ.1.4.2. Наводи улогу и заступљеност угљених 
хидрата, масти, уља, воскова, протеина и витамина у живим 
системима, као и улогу ДНК. 

2.ХЕ.1.4.3. Познаје алкалоиде као природна и 
синтетичка хемијска једињења која имају корисна и штетна 
физиолошка дејства. 

2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и примену антибиотика као природних 
и синтетичких хемијских једињења. 

2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру моносахарида, дисахарида и 
полисахарида, структуру естара из масти, уља и воскова, 
структуру аминокиселина и протеина са својствима и улогом у 
живим системима. 

2.ХЕ.2.4.2. Описује четири нивоа структурне организације 

 УГЉЕНИ ХИДРАТИ 

 Моносахариди. Стереоизомерија 
моносахарида. 

Дисахариди. 

Полисахариди. 

Физичка и хемијска својства 
угљених хидрата. 

Метаболизам угљених хидрата. 

Демонстрациони огледи: 

реакција скроба са јодом; 
хидролиза скроба. 

 ЛИПИДИ 

 Осапуњиви и неосапуњиви 
липиди. Масне киселине. Масти и уља. 
Хидрогенизација и 

сапонификација. 

Метаболизам липида 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање физичких својстава 
липида. 

 АМИНО-КИСЕЛИНЕ, ПЕПТИДИ И 
ПРОТЕИНИ 



 

 

протеина: примарну, секундарну, терцијарну и кватернерну 
структуру и наводи њихов значај за биолошку активност 
протеина у живим 

системима. 

2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру нуклеинских киселина; разликује 
рибонуклеотиде од дезоксирибонуклеотида и наводи улогу и-
РНК, р-РНК и т-РНК у живим 

системима. 

 Амино-киселине – физичка и 
хемијска својства. 

Пептидна веза. Пептиди. 

Протеини. Нивои структуре 
протеина. Ензими. Хормони. 

Метаболизам протеина. 

2.ХЕ.3.4.2. На основу назива, формула и врсте веза разликује 
структуру молекула дисахарида (малтозе, лактозе, сахарозе, 
целобиозе) и полисахарида (скроба, целулозе и гликогена). 

2.ХЕ.3.4.4. Класификује липиде на основу реакције базне 
хидролизе; испитује огледима и објашњава њихова физичка и 
хемијска својства и улогу у живим системима. 

3.4.7. Објашњава улогу ензима у живим системима и утицај 
различитих фактора на активност ензима (температура, промена 
pH вредности, додатак јона тешких метала, кофактори и 
коензими, инхибитори). 

2.ХЕ.3.5.2. Објашњава допринос хемије заштити животне 
средине и предлаже активности којима доприноси очувању 
животне средине. 

 Демонстрациони огледи: Испитивање 
киселинско-базних својстава водених 
раствора 
амино-киселина; доказивање 
амино-групе у молекулима 
аминокиселина; реакција 
амино-киселине са 
нинхидрином. 

доказне реакције за пептиде и 
протеине: биуретска и 
ксантопротеинска реакција; 
таложење протеина загревањем, 
концентрованим минералним 
киселинама, 

солима тешких метала, 
алкохолом, амонијум-сулфатом; утицај 
температуре и рН вредности средине на 
активност амилазе. 

НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ 

Рибонуклеотиди. 

Дезоксирибонуклеотиди. ДНК 

и РНК. 

Репликација.Транскрипција. 
Транслација. 

ВИТАМИНИ 

Класификација и структура 
витамина. 

Својства витамина. 

Веза између витамина и 
метаболизма. 

АЛКАЛОИДИ И 
АНТИБИОТИЦИ 

Класификација алкалоида, 
физиолошко дејство и 
злоупотреба. 

Улога и примена антибиотика. 

ОРГАНСКЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ 
СУПСТАНЦЕ И ОДРЖИВА 
ПРОИЗВОДЊА 

Рециклирање. Биоотпад. 

Медицински отпад, 
прехрамбени отпад. 

Одржива производња. 
Циркуларна економија. 

Управљање отпадом. 

 



 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм наставе и учења Хемије првенствено је оријентисан на процес учења и остваривање исхода. 

Исходи омогућавају да се циљ наставе Хемије достигне у складу са предметним и међупредметним 

компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи представљају ученичка постигнућа и као такви су основна водиља 
наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења Хемије је тематски конципиран. За сваку тему предложени су 
кључни појмови садржаја, а ради лакшег планирања наставе предлаже се оријентациони број часова по темама: 

Органске супстанце у неживој и живој природи – 2; 

 Својства и класификација органских супстанци – 2; 

Органска једињења с кисеоником – 18; 

Органска једињења са азотом и сумпором – 3;  

Угљени хидрати – 7; 

Липиди – 7; 

Амино-киселине, пептиди и протеини – 12; 

Нуклеинске киселине – часова 4; 

Витамини – 3; 

Алкалоиди и антибиотици – 3; 

Органске загађујуће супстанце и одржива производња – 3. 

 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм наставе и учења оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и 
учења. При планирању наставе и учења важно је имати у виду да се исходи 

разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки се лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно 
више времена и више различитих активности. Потребно је да наставник за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања 
припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе специфичне за дату наставну јединицу. Препорука је да наставник 
планира и припрема наставу 

самостално и у сарадњи са колегама због успостављања међупредметних корелација. 

Препоручен је број часова за реализацију сваке теме који укључује и демонстрационе огледе. 

Формирање појмова треба базирати и на демонстрационим огледима. Ако у школи не постоје супстанце за извођење предложених 
демонстрационих огледа, огледи се могу извести са доступним супстанцама. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У целокупном наставном процесу у области органске хемије и биохемије важно је стално успостављати везе са претходно 
ученим садржајима хемије. Наставне теме су конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да пореде својства органских 
супстанци, увиђају сличности и разлике, и доводе их у везу са структуром молекула. 

Органске супстанце у неживој и живој природи 

У овој наставној теми ученици стичу увид о заступљености органских једињења у неживој и живој природи, наводе хемијски 
састав нафте, земног гаса и угља, објашњавају њихово порекло у литосфери, као и њихов значај (сировине) за добијање многих 
органских комерцијалних производа. Информативно 

разматрају заступљеност органских супстанци у живим системима, подсећају се градива хемије претходно ученог у 8. разреду 
основне школе, као и градива биологије, о биолошки важним органским једињењима (беланчевине, угљени хидрати, масти, 
нуклеинске киселине. Такође, они сазнају о хемијском саставу и значају синтетичких комерцијалних органских супстанци (лекови, 
боје, вештачка влакна, ...), као и о 

структури и примени органских полимера (пластика, гума). У оквиру разматрања структуре биомолекула очекује се да ученици 
уоче постојање више функционалних група у овим молекулима, да могу да буду молекули малих молекулских маса, али и веома 
великих (мономери и полимери), да могу бити различите 

сложености, да поред природних биомолекула постоје синтетички и полусинтетички производи, на пример, антибиотици, алкалоиди, 
вештачки хормони итд. 

На овом месту ученици би требало да разматрају различите природне производе у саставу намирница, важност здраве исхране 
засноване на познавању које су намирнице извор појединих биолошки важних органских једињења, до којих поремећаја долази 
уколико се природна равнотежа између биомолекула наруши, и да супстанце антропогеног порекла могу утицати на ту равнотежу и 
довести до поремећаја метаболизма у живим системима. 



 

 

У оквиру ове теме предлаже се демонстрација узорака органских супстанци (на пример: n-хексан, стеаринска киселина, 
сахароза, витамин C) и молекулских модела биомолекула. 

Својства и класификација органских супстанци 

У овој наставној теми ученици формирају разумевање најважнијих принципа на основу чега могу објашњавати и предвиђати 
физичка и хемијска својства органских једињења. Учење започињу разматрањем значења и важности појма функционалне групе, 
сврставањем једињења на основу функционалне групе у одговарајуће класе органских једињења и разматрањем како се на основу 
познавања функционалне групе (а тиме и припадности одређеној класи органских једињења) могу предвиђати физичка и хемијска 
својства једињења. 

Од ученика се очекује да на основу познавања природе хемијских веза, као и природе међумолекулских интеракција, закључују о 
агрегатном стању органских једињења, разликама у температури кључања и топљења, и да на основу поларности молекула закључују о 
растворљивости органских једињења и њихових смеша у поларним и неполарним растварачима. 

На основу познавања својстава функционалних група и карактеристика хемијских веза (поларност), од ученика се очекује да 
претпоставе тип хемијске реакције (адиција, супституција, елиминација) којима дата типичних реакција. 

Угљоводоници 

У оквиру ове теме од ученика се очекује да класификују угљоводонике према природи угљоводоничног низа и функционалних 
група. На основу физичких и хемијских својстава уочавају и објашњавају разлике 

између ацикличних и цикличних угљоводоника, између засићених и незасићених ацикличних угљоводоника и између алицикличних и 
ароматичних угљоводоника. На основу назива по IUPAC номенклатури од ученика се очекује да самостално пишу формуле хемијских 
једињења и на основу формула хемијских једињења пишу називе по IUPAC номенклатури. 

Приликом изучавања својстава угљоводоника од ученика се очекује да повежу хемијску реактивност са структуром молекула, да 
самостално пишу једначине хемијских реакција. 

У оквиру ове теме су предложена два демонстрациона огледа: испитивање растворљивости 

угљоводоника (на пример хексана и бензена у води) и реакција сагоревања угљоводоника (на пример сагоревање природног 
гаса у Бунзеновом пламенику и сагоревање свеће при чему ученици на основу пламена могу да увиде разлику између потпуног 
и непотпуног сагоревања). 

Органска једињења с кисеоником 

Ученици разликују да је хидроксилна функционална група код алкохола везана за алкил-, а код фенола за арил-групу и да према 
томе објашњавају разлику у реактивности алкохола и фенола. Ученици разликују 

алдехиде од кетона на основу тога да ли је карбонилна група везана за алкил- (или арил-) групу и водоник, или за алкил-, или арил-
групе. Ученици карбоксилне киселине идентификују према карбоксилној функционалној групи и објашњавају како заменом 
хидроксилног фрагмента у оквиру карбоксилне групе настају деривати карбоксилних киселина. 

Очекује се да ученици објашњавању и пореде физичка својстава различитих органских једињења са кисеоником (температуре 
топљења и кључања, растворљивост у води) на основу познавања структура молекула, поларности и међумолекулских интеракција. 
Користећи IUPAC номенклатуру ученици именују 

органска кисеонична једињења, а користе и уобичајене (тривијалне) називе органских супстанци које имају примену у свакодневном 
животу. Важно је да ученици наводе значај и примену алкохола у свакодневном животу (укључујући и злоупотребу): метанола, 
етанола, етилен-гликола, глицерола. 

У оквиру демонстрационих огледа ученици уочавају да се у току алкохолног врења од шећера добијају алкохол етанол и угљен-
диоксид. Затим, демострационим огледом се доказује поларност алкохола (растварањем етанола у води). Сагоревањем алкохола треба 
да уоче да етанол сагорева потпуно до угљен- диоксида и воде. На основу демонстрационих огледа ученици треба да уоче да се 
оксидацијом примарних 

алкохола добијају алдехиди, секундарних кетони, а да даљом оксидацијом настају карбоксилне киселине (са истим или мањим бројем 
C-атома у молекулу). Даље, кроз демонстрационе огледе ученици треба да сазнају да се алдехиди, за разлику од кетона, могу 
оксидовати и благим оксидационим средствима (ово се може показати реакцијом са Толенсовим и Фелинговим реагенсом). 

Посматрањем демонстрационих огледа ученици би требало да уоче разлике у растворљивости 

карбоксилних киселина у води и органским растварачима, упоређују киселост и дејство карбоксилних киселина на метале, базe 
и NaHCO3. 

Органска једињења са азотом и сумпором 

Органска једињења са азотом и сумпором ученици класификују на основу функционалних група. Од ученика се очекује да 
пишу формуле и називе нитро-једињења, амина, амонијум-соли и тиола. 

О физичким својствима ових једињења ученици могу учити кроз заједнички преглед. Ради стицања функционалних знања, 
потребно је да ученици разматрају информације о примени ових супстанци, и да их повезују са структуром и својствима супстанци. 

Угљени хидрати 

У оквиру теме од ученика се очекује да класификују моносахариде према броју атома угљеника, да 

разликују моносахариде према функционалним групама. На основу назива они пишу молекулске, Фишерове и Хејвортове формуле 
глукозе, фруктозе и галактозе, а на основу формула дају називе угљеним хидратима, објашњавају и пишу формуле и називе изомера. 
Очекује се да ученици познају заступљеност угљених 

хидрата, да опишу процес фотосинтезе и да објасне улоге угљених хидрата у живим системима. 



 

 

У оквиру ове теме од ученика се очекује да опишу метаболизам угљених хидрата, процес варења хране, настајања глукозе, 
главног извора енергије у организму, да уочавају разлику у варењу полисахарида целулозе и скроба, да објасне улогу инсулина у 
регулацији нивоа глукозе у крви, и последице које настају 

услед вишка или мањка глукозе у крви. 

Демонстрационим огледима потребно је приказати доказну реакцију за скроб (реакција са јодом) и хидролизу скроба. 

Липиди 

Као увод у тему важно је да ученици уоче да су липиди биолошки важна органска једињења међусобно слична по физичким 
својствима, растворљивости, а да имају разноврсне хемијске структуре и вишеструке 

улоге у живим организмима. Очекује се да ученици класификују липиде према хемијском саставу на једноставне (неосапуњиви) 
и сложене (осапуњиви) и да разумеју да даља класификација масти такође треба да се подсете формула масних киселина, које 
улазе у састав сложених липида, и да допуне знања о неким природним масним киселинама. Важно је да познају значај уношења 
есенцијалних масних киселина у организам и последице њиховог недостатка. Очекује се да хемијским једначинама представљају 
настајање неутралних масти, да објашњавају како врсте масних 

киселина утичу на физичка и хемијска својства масти, да примењују претходно стечена знања о реакцији сапонификације и 
примени неутралних масти за прављење сапуна. Од ученика се очекује да наводе да реакцијом естерификације масних киселина и 
тзв. масних алкохола настају воскови, наводе улогу воскова и употребу у свакодневном животу. Стероиде разматрају као значајну 
групу липида с низом функција у организму. Очекује се да познају да стероидни хормони и жучне киселине настају из холестерола, 
како се класификују на основу структуре и биолошке функције, да наводе њихову биолошку функцију, и да уоче неопходност 
стероидних хормона и жучних киселина у људском организму. 

Кроз демонстрациони оглед ученицима је потребно приказати нека физичка својства липида (на пример приказати узорак јестивог 
уља и животињске масти, где ученици могу да спознају разлике у агрегатном стању масти и уља; потребно је показати и да се масти и 
уља не растварају у води, а да се растварају у неполарним растварачима као што су бензен, хлороформ, етар и др). 

Амино-киселине, пептиди и протеини 

Ученици класификују амино-киселине на основу структуре и својстава бочног низа и разликују есенцијалне амино-
киселине. Очекује се да класификују протеине према саставу, растворљивости, биолошкој функцији или облику молекула, 
као и да препознају сложене протеине према природи непротеинске компоненте, тј. према простетичној групи. Од ученика се 
очекује да описују четири нивоа структурне организације протеина, да уочавају постојање водоничних веза, 
интрамолекулских, хидрофобних интеракција бочног низа, дисулфидних веза и интермолекулских интеракција на 
примерима, и да повезују с биолошком активношћу протеина у живим системима. 

Ученици уочавају разлику између хидролизе којом се раскидају пептидне везе и денатурације протеина којом се нарушавају 
интеракције које стабилизују секундарну, терцијарну и кватернерну структуру. На примерима објашњавају начине денатурације 
протеина. 

Ученици наводе улогу и класе ензима. Препознају их по називу и повезују с реакцијом коју катализују. 

Наводе факторе који утичу на активност ензима. Препознају функционисање метаболизма, описују и анализирају процес 
варења хране у сврху добијања енергије која се конзервира и даље користи у организму. 

Демонстрационим огледима потребно је испитати киселинско-базна својства водених раствора аминокиселина, затим извести 

реакцију са нинхидрином која показује заједничку реакцију карбоксилне и амино групе. Од доказних реакција потребно је извести 

биуретску и касантопротеинску реакцију. Ученицима је потребно демонстрирати и денатурацију протеина (дејством температуре, 

концентрованим минералним киселинама, солима тешких метала, алкохолом, амонијум-сулфатом). 

Нуклеинске киселине 

Од ученика се очекује да наводе улогу ДНК и РНК, да описују разлике у саставу нуклеотида и нуклеозида, 
дезоксирибонуклеотида и рибонуклеотида, називе структурних јединица у саставу ДНК и РНК, да описују да молекул ДНК настаје 
повезивањем дезоксирибонуклеотида, да се молекул састоји из два ланца који су међусобно повезани водоничним везама, док молекул 
РНК настаје повезивањем рибонуклеотида и да је једноланчани молекул. Од ученика се очекује да објашњавају основне принципе и 
значај процеса репликације, транскрипције и транслације. 

Витамини 

У уводном делу теме ученици разматрају неопходност витамина за правилно функционисање организма, важност витамина у 
биохемијским реакцијама (улазе у састав коензима или простетичних група ензима), и немогућност синтезе витамина у људском 
организму. Очекује се да уоче да су витамини органска једињења разноврсне структуре и да се не класификују према хемијској 
структури, већ према растворљивости, на витамине растворне у мастима (липосолубилне) и растворне у води (хидросолубилне). Очекује 
се да наводе биохемијску улогу витамина, како се манифестује авитаминоза, тј. које болести настају услед недостатка витамина. За 
ученике је важно да познају које намирнице су извор витамина и значај њиховог уношења у организам разноврсном исхраном у циљу 
задовољења потреба за неопходним количинама витамина и нормалног функционисања организма. 

Aлкалоиди и антибиотици 

У оквиру теме ученици наводе биљно порекло алкалоида, као и њихово физиолошко дејство. 

Класификују алкалоиде према структури на алкалоиде који садрже азот ван прстена и алкалоиде који садрже азот у прстену. Очекује се да 

ученици објашњавају добијање алкалоида из биљака или синтетичким путем, да познају њихов значај због корисног терапеутског дејства, 

али и ризике и злоупотребу алкалоида, као и да је наркоманија један од највећих социјалних и здравствених проблема данашњице. 

Очекује се да ученици дефинишу шта су антибиотици, да класификују антибиотике на основу структуре и наводе најзначајније 
антибиотике из сваке групе, начин њиховог добијања и дејство. Они би требало да познају спектар деловања антибиотика, значај 
одређивања антибиограма, начин коришћења антибиотика, и могуће нежељено споредно дејство. 



 

 

Алкалоиди и антибиотици су погодне теме за пројектну наставу, да ученици планирају истраживање, спроведу га, елаборирају, 
критички процењују добијене резултате о употреби алкалоида или антибиотика. 

Загађивање животне средине и производња 

 

 

При разматрању загађивања животне средине ученици би требало да сагледају сложеност проблема, да он обухвата узрок, 
интензитет, трајање, здравствене, еколошке, економске, естетске и друге ефекте, а да производња хране, енергије, лекова, материјала, 
неопходних за опстанак човека, обухвата поступке и 

хемијске реакције у којима настају потребни производи, а уз њих и супстанце које се могу означити као отпад, због чега се све више 
различитих супстанци може наћи у природи. Потребно је да ученици уочавају да супстанце доспевањем у животну средину, зависно 
од њихових физичких и хемијских својстава, могу изазвати промене, мањег или већег интензитета, као и да почетна промена може 
покренути серију других промена. Ученици би требало да идентификују загађујуће органске супстанце које могу изазвати 
нарушавање квалитета животне средине и изворе загађивања, тј. места на којима оне улазе у животну средину (димњак, излазне цеви 
отпадне воде, незаштићене депоније отпадног материјала). У разматрању процеса изазваних загађујућим супстанцама, важно је да 
ученици уочавају да се за сагледавање њиховог 

утицаја на животну средину морају узети у обзир и бројни природни фактори (промена температуре, кретање ваздуха, промена 
влажности ваздуха, кретање воде, итд), као и интеракције до којих долази између загађујућих супстанци, да је потребно пратити 
међусобну повезаност процеса у животној средини, да промена у једном сегменту животне средине изазива одређене промене у свим 
осталим сегментима. У оквиру теме потребно је да ученици разматрају мере које се могу предузети у циљу спречавања загађивања 
ваздуха, воде и земљишта. 

Ученици треба да ураде анализу производње у којој је основно мерило финансијски ефекат тј. добит и ефикасност (повећање 
производње и прихода, уз смањење трошкова) и производње у којој је најважније одрживост ресурса (земљишта, воде) и очување 
животне средине и биодиверзитета. Ученици могу да истраже како настаје одабрана секундарна сировина, од чега се добија, куда иде 
након употребе (истражити пут отпада у локалу) и све то повезују са законском регулативом на националном нивоу. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења. Приликом сваког вредновања постигнућа 
потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша учење и резултат. Свака активност је 
прилика за процену напредовања и давања повратне информације (формативно проверавање), а ученике треба оспособљавати да 
процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета. Тако, на пример, питања у вези с демонстрацијом огледа, ученичка 
запажања, објашњења и закључци, могу бити један од начина формативног проверавања. Анализа ученичких одговора пружа увид у 
то како они примају информације из огледа и издвајају битне, анализирају ситуације, повезују хемијске појмове и појмове 
формиране у настави других предмета у формулисању објашњења и извођењу закључака о својствима и променама супстанци. Таква 
пракса праћења напредовања ученика поставља их у позицију да повезују и примењују научне појмове у контекстима обухваћеним 
демонстрираним огледима, доприноси развоју концептуалног разумевања и критичког мишљења, и припрема ученике да на тај 
начин разматрају својства и промене супстанци с којима су у контакту у свакодневном животу. 

Праћење напредовања ученика требало би да обухвати све нивое презентовања хемијских садржаја: макроскопски, честични и 
симболички ниво. Питањима би требало подстицати ученике да предвиде шта ће се десити, да оправдају избор, објасне зашто се 
нешто десило и како се десило, повежу различите области садржаја, препознају питања постављена на нови начин, извуку корисне 
податке, али и да процењују шта нису разумели. Ученике би требало охрабривати да презентују, објашњавају и бране стратегије које 
користе у решавању проблема. Тиме се они подстичу да реструктурирају и организују садржај на нов начин, издвајају релевантан део 
садржаја за решавање проблема, цртају дијаграме, анализирају везе између компоненти, објашњавају како су решили проблем или 
трагају за различитим начинима решавања проблема. 

Улога наставника је да води питањима или сугестијама резоновање ученика, као и да пружа повратне информације. На основу резултата 

праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења. 

Оцењивање (сумативно проверавање) је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење 
остваривања циља, исхода и стандарда постигнућа. Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и 
практичног рада. Важно је да активности ученика у процесу наставе и учења, формативног и сумативног проверавања буду 
усаглашене према очекиваним исходима, и да се приликом оцењивања од ученика не очекује испуњавање захтева за које нису 
имали прилику да током наставе развију потребна знања и вештине. 

Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад. 
Преиспитивање наставе према резултатима које постижу ученици је важна активност наставника и подразумева промену у методама 
наставе и учења, активностима и задацима ученика, изворима за учење, наставним средствима, тако да се ученицима обезбеди 
напредовање ка бољим постигнућима.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СПОРТ И ТРЕНИНГ 

 

 

 

 

Циљ учења предмета Спорт и тренинг је да ученик континуирано развија знања из области физичке културе са посебним 

акцентом на спорт, у складу са вредностима физичког вежбања и спорта којим се бави, ради очувања и унапређивања 

способности, здравља и даљег професионалног развоја. 

 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 1 час теорије + 4 часа вежби 

 oтеорије + 148 часова вежби 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА 

Кључни појмови садржаја програма 
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– примени стечена теоријска знања; 

– примени стечена знања у физичком вежбању и тренингу; 

– бира физичке активности и вежбе у складу са потребама 
тренинга; 

– дозира оптерећења током самосталног вежбања- тренирања; 

– одабере и примени различита вежбања за опоравак и унапређивање 
својих могућности у спорту којим се бави; 

– користи физичке активност и ради опоравка и 
компензаторног вежбања у складу са својим потребама у спорту и 
очувањем здравља; 

– примењује вежбе, разноврсна природна и изведена 

кретања у складу са потребама и спортом којим се бави; 

– упореди и анализира резултате тестирања моторичких способности 
и њихов допринос резултатима у спорту 

којим се бави; 

– примењује усвојене моторичке вештине; 

– коригује грешке у извођењу покрета и кретања; 

– примењује правила безбедности у различитим физичким 
активностима и спорту; 

– негује естетске вредности вежбања; 

– игра један народни и један друштвени плес; 

– примени стечена знања у физичком вежбању и тренингу; 

– одговорно се односи према објектима, справама и 
реквизитима; 

– доприноси остваривању заједничких циљева у спорту и друштву; 

– примени етичка правила у спорту; 

– решава конфликте на социјално прихватљив начин; 

– решава конфликте на социјално прихватљив начин; 

– анализира утицај спорта којим се бави на сопствено здравље; 

– избегава активности, које имају негативан утицај на здравље и 
остварења у спорту; 

– одабере и примени различита вежбања за опоравак и унапређивање 
својих могућности у спорту којим се бави; 

– храни се у складу са потребама тренажног процеса; 

– поштује здравствено-хигијенска и еколошка правила у вежбању; 

– сагледа штетан утицај допинга и других недозвољених супстанци у 
спорту; 

– примени прву помоћ приликом најчешћих повреда у спорту. 

Вредности физичког вежбања. Позитивни и 

негативни утицај спорта. 

Физичка вежба као основно средство и метод у физичком 
васпитању и спорту. 

Две основне улоге процеса вежбе и вежбања (развој 
моторичких способности, учење кретања- усавршавање 
моторике). 

Безбедност у вежбању. 

Структура моторичких способности. Врсте 

снаге (примери вежби снаге). 

Врсте флексибилности (примери вежби покретљивости). 

Врсте издржљивости (примери вежби 
издржљивости). 

Различити видови испољавања брзине (примери вежби за 
усавршавање брзине). 

Врсте координације (Вежбе координације). Врсте 

равнотеже (вежбе равнотеже) 

Тестирања у спорту и физичком васпитању. Тренинг 

и врсте тренинга. 

Физичко вежбање и опоравак. 

Улога физичког вежбања у опоравку након повреда. 

Атлетске дисциплине: Трчања – усавршавање технике, 

Скокови – усавршавање технике, Бацања 

– усавршавање технике, 

Облици испољавања брзине у различитим 
спортовима. 

Елементи спортске гимнастике у тренингу 
спортиста. 

Спортске игре и њихов утицај на развој 
моторичких способности. 

Спортске игре као допунски и компензаторни садржаји 
тренинга. 

Значај и улога плесова у културном развоју 
спортиста. 

Спортски плес у функцији спорта. 

Народна кола као допунска и додатна вежбања Друштвени 

плесови. 

Значај плеса као допунског вежбања у 
усавршавању спортиста. 

Полигони као показатељи моторичке 
образованости и физичке способности. 

Олимпијски покрет и олимпијско васпитање. 

Специфичности исхране спортиста и енергетске потребе. 



 

 

  
Допинг и недозвољена средства у спорту; Психо-

активне супстанце; 

Повреде у спорту и збрињавање повређеног. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Концепција предмета Спорт и тренинг заснива се на јединству часова и тренажног процеса ученика талентованих за спорт. 
Специфичност наставе у Спортској гимназији и спортским одељењима у гимназијама огледа се у посебности наставног процеса и 
његовом прилагођавању тренажном процесу. Тежиште програма усмерено је на когнитивну компоненту развоја уз практичан рад и 
развој спортске (физичке) и здравствене културе ученика. 

Програм другог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и вредности из основног образовања и 
васпитања и претпоставкама да ученици спортисти имају виши ниво физичког образовања (виши ниво моторичких способности, виши 
степен усвојености моторичких умења и знања из спорта којим се баве). 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Дефинисани исходи су основа за планирање наставе и учења. Дефинисани су као резултати учења на крају сваког разреда. 

Током планирања рада потребно је одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима током школске 

године. 

Број часова планира се на основу процене сложености и тежине одабраних садржаја од стране наставника, у складу са тренажним 
потребама ученика. Поједини садржаји могу се планирати и реализовати по групама у зависности од спорта којим се ученик бави. При 
избору садржаја вежбања неопходно је избегавати оне активности које ремете тренажни процес ученика. 

Изабрани садржаји не смеју штетити (уколико их има) тренажном процесу ученика. 

Пожељно је да се садржаји на практичној настави реализују по групама у складу са спортом којим се ученици баве. 

У случају одласка ученика на клупске припреме или такмичења која захтевају дуже одсуствовање из школе, наставник планира 
наставу на даљину применом различитих програма и платформи, као и менторски рад. 

За одређене теоријске теме и области наставник може планирати пројектну наставу. Тему пројектне наставе одређује заједно 
са ученицима, на основу препоручених садржаја и интересовања. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Организациони облици рада су: 

1. теоријски часови (37 часова); 

2. практична настава и компензаторно корективни рад (148 часова); 

3. активности у природи. 

1. Теоријски часови 

На часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на развијање знања о: 

– систему физичке културе (физичко васпитање, спорт и рекреација); 

– моторичким и функционалним способностима; 

– тренингу и системима тренинга; 

– утицају појединих спортова на развој моторичких способности 

– утицају спорта на здравље; 

– утицају базичних спортова на развој моторичких способности и њихов значај у другим спортовима. 

– развој мултикултуралности спортисте кроз игру и плес; 

2. Практична настава и компензаторно корективни рад 

Улога практичне наставе: 

– проширивање моторичких знања у односу на спорт којим се ученик бави, применом вежбовних активности које 
ученик не упражњава током тренажног процеса; 

– унапређивање моторичких и функционалних способности којима се посвећује мање (или недовољно) пажње у тренажном 
процесу;



 

 

- последице лошег држања тела и других могућих негативних ефеката „уске специјализације” у спорту; 

– релаксација од свакодневних тренинга и дуготрајног седења на часовима; 

– развој спортске културе (физичке културе). 

Практична настава базира се на примени теоријских знања, умења и вештина у пракси. Она обухвата: а) развој моторичких 

способности; 

б) спортско-техничко образовање;  

в) компензаторно корективни рад. 

а) Програм развоја моторичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника у складу са тренажним 
процесом ученика. 

б) Спортско-техничко образовање остварује се кроз примену програмских садржаја примењујући основне дидактичко-
методичке принципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода. 

Садржаје бира наставник у складу са потребама ученика спортиста. При избору моторичких садржаја наставник се руководи: 

– усвојеним моторичким садржајима којима су ученици овладали у основном образовању и тренажном процесу; 

– садржајима ове наставне области бирајући кретања и спортске дисциплине из базичних спортова (атлетике и 
гимнастике), спортских игара и плеса; 

– захтевима спорта којим се ученик бави; 

– захтевима тренажног процеса ученика. 

в) Компензаторно корективни рад обухвата вежбања ради: 

– превенције и корекције наглашене латерализације у спорту којим се баве; 

– корекције лошег држања тела које може утицати на постигнућа у спорту; 

– рад на развоју оних моторичких и функционалних способности на које није стављен акценат у тренажном процесу 
спорта којим се ученик бави; 

– санирања лакших спортских повреда путем терапеутских вежби. 

3. Активности у природи 

Школа може да организује активности у природи у складу са рекреативном потребама ученика спортиста: 

– излет са пешачењем; 

– зимовање – у складу са тренажним обавезама; 

– летовање – у складу са тренажним обавезама (камповање итд.). 

Дидактичко-методички елементи 

Основне карактеристике реализације наставе: 

– јасноћа наставног процеса; 

– оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 

– избор рационалних облика и метода рада; 

– избор вежби усклађен са програмским садржајима и исходима; 

– функционална повезаност делова часа – унутар једног и више узастопних часова одређене наставне теме. 

Избор дидактичких облика рада треба да буде у функцији ефикасне организације часа у циљу достизања постављених 
исхода. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може 
утврдити да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог образовања, наставник подједнако, 
континуирано прати и вреднује: 

1. активност и рад на часовима; 

2. достигнути ниво теоријских знања из програма; 



 

 

3.-. спортско-техничког образовања; 

4. ниво достигнутости културе понашања у спорту и осталим областима физичке културе. 

Педагошка документација 

Педагошку документацију чине: 

– дневник рада наставника; 

– планови рада, план рада стручног већа, годишњи план (по темама са бројем часова), месечни оперативни план, план 
ваннаставних активности и праћење њихове реализације. 

– писане припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући: временску артикулацију остваривања, 
циљ часа, исходе који се реализују, конзистентну дидактичку структуру часова, запажања након часа; 

– радни картон који садржи податке о стању физичких способности, оспособљености у вештинама напомене о 
специфичностима ученика и остале податке неопходне наставнику. 

Педагошку документацију наставник сачињава у писаној, а по могућности и електронској форми. 

 

СПОРТ И ЗДРАВЉЕ 

Циљ учења предмeта Спорт и здравље је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, 
вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања – спорта 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 1 час теорије + 3 часа вежби 

Годишњи фонд часова 37 часова теорије + 111 часова вежби 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА 

Кључни појмови садржаја програма 

– наведе принципе правилне исхране и примењује их у свом свакодневном 
животу; 

ПРАВИЛНА ИСХРАНА И ФИЗИЧКО 
ВЕЖБАЊЕ У СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ 

Утицај физичког вежбања на морфолошке 
промене код омладине и спортиста. 

Промена физиолошких функција 
организма под утицајем физичког 
вежбања 

Физичко вежбање као ефикасан начин за 
регулацију телесне тежине. 

Сличности и разлике у исхрани и 
физичком вежбању у спорту и 

рекреацији. 

Најчешћи програми вежбања, опоравка које 
млади бирају и исхрана– врсте, предности и 
недостаци. 

Различити погледи на физички изглед. 

Спорт и рекреација и начин исхране некад и 
сад. 

Најчешће заблуде у вези са исхраном и 
физичким активностима. 

Како се информисати поуздано и 
проверено о здравим животним 
навикама? 

– препознаје ризике неодговарајућих дијета и не примењује их; 

– разликује специфичности вежбања у спорту и ван спорта и планира 
сопствене физичке активности у складу са потребама, могућностима и 
интересовањима; 

– критички процени и одбере поуздане информације о програмима вежбања, 
опоравка и исхране; 

– одабере прехрамбене производе који одговарају његовим физичким и 
умним напорима. 

– доведе у везу добробити редовне физичке активности са различитим 
аспектима зрелости; 

– препозна утицај физичких активности на доживљај сопственог тела и развој 
самопоуздања; 

– доведе у везу утицај физичког вежбања на поједине хормоне; 

– повезује физичко вежбање са репродуктивним здрављем и стерилитетом; 

– доведе у везу деловање психоактивних супстанци на физичко и ментално стање 
особе са појавом зависности и тешкоћама одвикавања; 

– препозна и одупре се притиску средине да користи цигарете, алкохол, 
дрогу; 

– аргументовано дискутује о манипулацији младима да користе психо-активне 

супстанце, утицају медија на формирање идеала физичког изгледа, физичким 

активностима, спорту и рекреацији и начину исхране; 
ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ – СПОРТ И 
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

– препознаје одговорност државе, школа, медија и спортских 
клубова у сузбијању коришћења психо-активних супстанци код младих; 

Повезаност физичког вежбања и 
спортско-рекреативних активности са 
самопоуздањем. 



 

 

 

- активности у превенцији зависности и њеном превазилажењу; Врсте физичких активности и њихов утицај 
на репродуктивно здравље. 

Неправилно вежбање – тренинг и 
проблем стерилитета. 

Хигијена вежбања и њен утицај на 
репродуктивно здравље. 

Могући негативни утицаји вежбања и 
тренинга на репродуктивно здравље. 

СПОРТ ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ И 
СУПЛЕМЕНТАЦИЈА 

Спортско-рекреативне активности као вид 
превенције злоупотребе психо- 
активних супстанци и помоћ у процесу 
одвикавања. 

Моћ и одговорност државе, медија и 
спортских клубова у заштити младих од 
злоупотребе психо-активних супстанци. 

Спортисти и изазови допинга. 

Могући негативни утицаји социјалног 
окружења на конзумирање психо- 

активних супстанци. 

Врсте суплемената у исхрани вежбача и 
спортиста. 

Неправилна, неадекватна примена 
суплемената у вежбању и тренингу. 

 Штетни утицај појединих суплемената на 
хормонски дисбаланс у организму. 

Професионални спорт и здравље - цена притиска 
да се постигне врхунски 

спортски резултат. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Спорт и здравље доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју кључних и међупредметних 
компетенција. 

Програм у другом разреду садржи три наставне области које одговарају узрасту ученика, њиховим интересовањима и фонду 
часова. Наставне области пружају велике могућности за теоријске, практичне и истраживачке активности ученика. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Исходи представљају основу за планирање наставе и учења. Дефинисани су као резултати учења на крају сваког разреда. 
Током планирања рада потребно је одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима током школске године. 

Број часова планира се на основу, процене сложености и тежине одабраних садржаја од стране наставника, у складу са 
потребама ученика. Поједини садржаји (пројектни задаци) могу се планирати и реализовати по групама. 

Изабрани садржаји не смеју бити контраиндиковани (уколико их има за неки спорт) тренажном процесу ученика. 

Пожељно је да се садржаји на практичној настави реализују по групама у складу са спортом којим се ученици баве. 

Организациони облици рада 

1) теоријски часови (37 часова); 

2) практична настава и пројектни задаци (111 часова). 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

1) Теоријски часови 

На свим часовима, посебан акценат се ставља на развијање знања о: 



 

 

 

– Утицају спорта на здравље са посебним освртом на репродуктивно здравље; 

– Утицају психо-активних супстанци на здравље и улога спорта у спречавању коришћења истих као и штетности употребе 
недозвољених средстава у спорту. 

– Посебну пажњу посветити упознавању ученика са негативним последицама примене допинга као и различитим 

психоативним супстанцама и утицајем које имају на њихов организам (штетност дувана, алкохола, дроге, прекомерне употребе 

фармаколошких суплемената, лекова и др.) 

2) Практична настава и пројектни задаци 

Базира се на примени теоријских знања, умења и вештина у пракси. Она обухвата: 

– Приказ различитих система вежбања и њихова повезаност са посебним начинима исхране (дијетама); 

– Истраживања у области спорта и физичке културе (утицај различитих вежбања на здравље, утицај допинга у спорту, спорт 
и психо-активне супстанце – помоћ у одвикавању…и др.); 

– Заједнички рад на остваривању пројектног задатка, који уз активно вођење наставника реализују сви ученици. 

Препоручени садржаји предвиђене наставних области пружају велике могућности за истраживачке активности, осмишљавање 

пројектног задатка и повезивање са свакодневним животом ученика спортиста. Ученици, организовани групе, бирају коју тему ће 

истраживати и на који начин. 

У фази истраживачких активности ученици користе различите технике које одговарају изабраној теми, као што су прикупљање 
доступних података, интервјуисање, анкетирање, биографска метода, анализа понашања, посматрање и друго. 

Уколико је потребно, наставник може да помогне ученицима и да припреме једноставне инструменте за испитивање знања, 
ставова, вредности и да, затим, обраде добијене податке. Током истраживања наставник треба да охрабрује активности ученика на 
документовању њиховог рада. 

Код креирања пројектног задатка ученицима треба пружити помоћ и подршку, пре свега, у процесу дефинисања проблема на 
коме ће радити, како би се избегло „широко“ постављање проблема и циљева који на тај начин постају тешко оствариви. Задаци не 
треба да буду обимни и сложени. Рад на пројекту је испред самих резултата. Ни наставник ни ученици не треба да буду оптерећени 
резултатима, јер већ сам рад на пројекту доприноси развијању компетенција ученика. У том смислу, може се сматрати вредним 
резултатом рада ако ученици на пример, путем истраживања дођу до увида у сложеност неке појаве, открију међузависност различитих 
утицаја, дођу до информације да се нико не бави прикупљањем неког податка, или до закључка да нпр. млади бирају вежбе на погрешан 
начин не уважавајући своје потребе и могућности. 

Наставник пружа помоћ ученицима у свим фазама рада на пројекту подржавајући њихову самосталност и процес 
документовања. 

Дидактичко-методички елементи 

Основне карактеристике реализације наставе: 

– јасноћа наставног процеса; 

– оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 

– избор рационалних облика и метода рада; 

– избор вежби усклађен са програмским садржајима и исходима; 

– функционална повезаност делова часа – унутар једног и више узастопних часова одређене наставне теме. 

Избор дидактичих облика рада треба да буде у функцији ефикасне организације часа у циљу достизања постављених исхода. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Исходи су основа за праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврдити да ли су 
ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе наставник подједнако, континуирано прати и вреднује: 

1) Активност и однос и рад на часовима; 

2) Достигнути ниво практичних и теоријских знања; 

3) Активност у истраживачким – пројектним задацима. 

4. ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИПРЕМУ ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА 
ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА 



 

 

Индивидуални образовни план се припрема за ученике којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, 
каснијег укључивања у школовање, недовољног познавања језика и других разлога потребна додатна образовна подршка. Циљ 
индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања таквих ученика у редован образовно-васпитни рад и њихово 
осамостаљивање у вршњачком колективу. За сваког ученика појединачно, према његовим специфичним потребама и могућностима, 
припрема се прилагођен начин образовања који обухвата индивидуални образовни план, програм и начин рада који садрже: 1) дневни 
распоред активности часова наставе у одељењу; 2) дневни распоред рада са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те 
подршке; 3) циљеве образовно-васпитног рада; 4) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете 
са образложењем за одступање; 5) програм по предметима, у коме је прецизирано који садржаји се обрађују у одељењу, а који у раду са 
додатном подршком; 6) индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и техника образовно-васпитног рада. 
Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање. Тим за инклузивно 
образовање чине одељењски старешина и предметни наставници, стручни сарадник школе, родитељ/старатељ, а по потреби педагошки 
асистент и стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног 
образовног плана. Наставник при планирању свог рада у одељењу усклађује свој план са индивидуалним образовним планом ученика. 
Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник. 

4.2. Индивидуални образовни план за ученике са изузетним способностима 

За ученике са изузетним способностима, школа обезбеђује израду, доношење и остваривање 

индивидуалног образовног плана којим се врши проширивање и продубљивање садржаја образовно- васпитног рада. Индивидуални 
образовни план је посебан акт, који има за циљ оптимални развој ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са 
прописаним циљевима и принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба ученика. Индивидуални образовни план 
укључује: 1) педагошки профил ученика, у ком су описане његове јаке стране и потребе за подршком; 2) план индивидуализованог 
начина рада, којим се предлажу одређени видови прилагођавања наставе (простора и услова, метода рада, материјала и учила) 
специфичним потребама ученика и 3) план активности, којим се предвиђени облици додатне подршке операционализују у низ 
конкретних задатака и корака, и спецификује распоред, трајање, реализатори и исходи сваке активности. 

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум на предлог тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање 
додатне подршке ученику. Тим за пружање додатне подршке чине: наставник предметне наставе, стручни сарадник школе, 
родитељ/старатељ, а по потреби и стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје сагласност за 
спровођење индивидуалног образовног плана. Наставник при планирању свог рада у одељењу усклађује свој план са индивидуалним 
образовним планом ученика, укључујући мере и активности предвиђене индивидуалним образовним планом. Он се остварује 
доминантно у оквиру заједничких активности у одељењу а у складу са потребама ученика, на основу одлуке тима за пружање додатне 
подршке ученику, делом може да се остварује и ван одељења. 

Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни саветник. 

5. НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

 Начин прилагођавања програма предмета од значаја за националну мањину 

У настави предмета од значаја за националну мањину (Историја, Музичка култура и Ликовна култура) изучавају се додатни 
садржаји који се односе на историјско и уметничко наслеђе одређене мањине. Од наставника се очекује да, у оквирима дефинисаног 
годишњег фонда часова, обраде и додатне садржаје, обезбеђујући остваривање циљa предмета, стандарда постигнућа ученика и 
дефинисаних исхода. Да би се ово постигло, веома је важно планирати и реализовати наставу на тај начин да се садржаји из 
културно-историјске баштине једне мањине не посматрају и обрађују изоловано, већ да се повезују и интегришу са осталим 
садржајима програма користећи сваку прилику да се деси учење које ће код ученика јачати њихов осећај припадности одређеној 
националној мањини. 

6. УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

Ради јачања образовноваспитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања и 
правилног коришћења слободног времена, школа је дужна да реализује слободне активности, које се спроводе кроз рад у 
секцијама и ваннаставним активностима. Школа својим Школским програмом и Годишњим планом рада дефинише 
различите активности у складу са својим ресурсима и просторним могућностима. Активности треба тако организовати да 
ученици имају што више могућности за активно учешће, за креативно испољавање, за интеракцију са другим ученицима, 
коришћење различитих извора информација и савремених технологија. Резултате рада ученика у оквиру слободних 
активности треба учинити видљивим јер се на тај начин обезбеђује мотивација и задовољство учесника активности. 
Бројни су начини на који је могуће то остварити као што су: организовање представа, изложби, базара, објављивање на 
сајту школе, кроз смотре стваралаштва, спортске сусрете и друго. 

 

 

ХОР И ОРКЕСТАР 

Организација школског хора, а поред тога паралелно може организовати и школски оркестар, у оквиру обавезних ваннаставних 
активности. Рад и концертна активност хорова и оркестара значајна је зато што утиче на обликовање културнoг индeнтитeтa шкoлe, 
пoдршка је 

рaзвojу културнe срeдинe зajeдницe, утиче на формирање будућe кoнцeртнe публикe и на тај начин доприноси oчувaњу, 
прeнoшeњу и ширeњу музичког културнoг нaслeђa. 

Због значаја ових ансамбала за ученике, школу и шире, мора се водити рачуна да се у време одржавања проба не заказују друге 
активности, односно часови се морају одржавати у континуитету и бити део распореда часова школе. 

Певање у хору или свирање у оркестру имају свој образовни и васпитни циљ. 

Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности и учвршћивање 

интонације, способност за фино нијансирање и изражајно извођење, упознавање страних језика, литерарних текстова, домаћих и 
страних композитора, што све води ка развијању естетских критеријума. 



 

 

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – остваривање циљева кроз задовољство у 
заједничком раду;развијање савесности и дисциплине, концентрације и прецизности, истрајности и личне одговорности, 
пoштoвaњa рaзличитoсти и тoлeрaнциje; рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, стицање самопоуздања, савладавање треме и развијање 
вршњачке сарадње на нивоу школе, као и способност како се уклопити и као индивидуа стајати иза групе. 

Позитиван утицај музике на здравље и развој је општепознат (психолошки, социолошки, емоционални развој), те певање у хору 
значајно доприноси смањењу стреса, агресивности и побољшању здравља и квалитета живота код ученика. 

а) ХОР 

Хор може бити организован као мешовити, женски или мушки вишегласни хор, на нивоу целе школе. 

Часови рада су део радне обавезе ученика који су прошли аудицију за хор. У односу на укупан број ученика, минималан број чланова 
хора за школе које имају до 200 ученика је 30 чланова, а у већим школама (преко 200 ученика) је 40. 

Рад са хором представља сложенији вид васпитно-образовног рада наставника и рачуна се као саставни део обавезне наставе и 
вреднује се као педагошка норма наставника у оквиру обавезне двадесеточасовне норме са по 4 часа недељно, односно по 140 часова 
годишње. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха, народне, пригодне песме 
савремених композитора. У току школске године потребно је са хором извести најмање десет вишегласних композиција, acappella или 
уз инструменталну пратњу. При избору песама треба поћи од процене гласовних могућности, као и од тема и нивоа сложености 
примерених средњошколском узрасту. 

Начин остваривања програма 

Хор формира наставник, на основу провере слуха, гласовних и певачких способности ученика, након чега следи разврставање 
певача по гласовима. 

Хорске пробе се изводе одвојено по гласовима и заједно. Програм рада са хором треба да садржи пригодне композиције, као и 
дела озбиљније уметничке вредности, у зависности од могућности ансамбла. 

Садржај рада: 

– избор чланова и разврставање гласова; 

– хорско распевавање (вежбе дисања, дикције, интонације и техничке вежбе); 

– интонативне вежбе (решавање проблема из појединих делова хорске партитуре); 

– музичка карактеризација ликова и тумачење садржаја; 

– стилска обрада дела; 

– увежбавање хорских деоница појединачно и заједно; 

– реализација програма и наступа хора према Годишњем програму рада школе. 

На часовима хора, наставник треба да инсистира на правилној техници певања. Дисање, дикција и 

артикулација представљају основу вокалне технике па тако вежбе дисања и распевавања морају бити стално заступљене. Услов 
правилног дисања је и правилно држање тела. Потребно је инсистирати на доброј дикцији (зависно од стила). Препоручљиво је певање 
вокала на истој тонској висини, уз минимално покретање вилице у циљу изједначавања вокала, а у циљу добијања уједначене хорске 
боје. 

Код обраде нове композиције најпре се приступа детаљној анализи текста. Уколико је текст на страном језику, ученици уче 
правилно да читају текст, изговарају непознате гласове и упознају се са значењем текста. Током анализе текста важно је обратити 
пажњу и на акцентовање речи и слогова на основу дела такта и мелодијског тока. Даља анализа нотног текста и усвајање мелодија по 
гласовима, постиже се на одвојеним пробама по гласовима. Већ у овој фази, уз учење нотног текста, треба у учење укључити и 
динамику и агогику. На заједничким пробама хора, након усвајања композиције у целости, неопходан је даљи рад на интерпретацији 
дела. 



 

 

 Користи се у  школским активностима (Дан школе, Свечана прослава поводом обележавања школске славе Светог Саве, Годишњи 
концерт...), културним манифестацијама у школи и ван ње, као и на фестивалима и такмичењима хорова у земљи и ван ње. 

Препоручене композиције за рад хора 

Химне: Боже правде, Светосавска химна, Востани Сербие, Gaudeamus igitur О. ди Ласо: 

мадригал по избору (Матона миа Кара) 

К. Џезуалдо: мадригал по избору (нпр. Sospirava il mio core) Хенри VIII: 

Pastime with good company 

Стари мајстори – избор 

J. С. Бах - корал по избору (Jesu, meine Freude, Herr, Gott, wir loben dich) 

J. С. Бах/Ш. Гуно – Аве Мариа (хорска обрада) 

Г. Ф. Хендл: арија Алмире из опере Риналдо (хорска обрада) Ђ. Б. Мартини: 

Un dolce canto 

В. А. Моцарт: Abendruhe 

Л. ван Бетовен: канони Glück zum neuen Jahr, An Mälzel Ф. Грубер: 

Ариа Nyxта 

А. Суливан: The long day closes 

Ф. Шуберт – избор (Heilig ist der Herr) Ф. Шуман – 

избор (Gute Nacht) 

Ф. Лист – Салве регина 

Ђ. Верди: Хор Јевреја из опере „Набуко“ 

А. Бородин – Половетске игре из опере „Кнез Игор“ 

П. И. Чајковски: избор духовних песама (Свјати боже), Ручи бегут звења 

Д. С. Бортњански: Избор (Оче наш, Тебе појем, Хвалите господа, химна Кољ Славен) Чесноков – избор 

(Тебе појем) 

Н. Кедров – Оче наш 

А. Ведељ – Не отврати лица Твојего 

Анонимус – Полијелеј – Хвалите имја Господње 

С. С. Мокрањац: Одломци из Литургије св. Јована Златоустог: Тебе појем, Свјати боже, Буди имја, Алилуја; Тропар св. Сави, О 
светлим празницима; Акатист пресветој Богородици; Руковети или одломци из руковети по избору и могућностима хора 

K. Станковић: Паде листак, Тавна ноћи, Девојка соколу, Сива магла И. Бајић/К.Бабић: 

Српкиња 

Кнез М.Обреновић: Што се боре мисли моје (обрада) Ј. Славенски: 

Јесењске ноћи 

М.Тајчевић: Четири духовна стиха Џ. 

Гершвин: Sumertime 

Црначка духовна музика: Избор (Nobody knows; Ilija rock) К. Орф – Catulli 

carmina (Odi et amo) 



 

 

K. Золтан: Stabat mater 

Д. Радић: Коларићу панићу 

М. Говедарица: Тјело Христово 

Е. Витакр: Лукс аурумкве (Lux Aurumque) Г. Орбан: 

Аве Марија 

С. Ефтимиадис: Карагуна 

Д. С. Максимовић: Девојчица воду гази, Љубавна песма Ст. М. Гајдов: 

Ајде слушај Анђо 

П. Љондев: Кавал свири, Ерген деда С. Балаши: 

Sing, sing 

К. Хант – Hold one another 

Ф. Меркјури: Боемска рапсодија, We are the champions Џенкинс: Адиемус 

Г. Бреговић: Dreams Ера: 

Амено 

Непознат аутор: When I fall in love А. Ли: 

Listen to the rain 

М. Матовић: Завјет, Благослов 

В. Милосављевић: Покајничка молитва, Херувимска песма Ж. Ш. Самарџић: 

Суза косова 

Н. Грбић: Ово је Србија 

С. Милошевић: Под златним сунцем Србије 

Обраде песама група Beatles (Yesterday...), Abba… 

Обраде српскиих народних песама, песме Тамо далеко, Креће се лађа Француска, коло Боерка... 

Канони по избору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

 

                               

 

-друштвено језички смер 

 

-природно математички смер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

 

 

ФОНД ЧАСОВА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД-ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Нед. Год. В/Год 

1. Српски језик и књижевност 5 185  

 2. Први страни језик 3 111 1/37 

       3. Други старни језик 1 37 0,5/18,5 

 5. Логика 1 37 0,5/18,5 

 6 Историја 3 111  

 7. Географија  2 74  

 8 Биологија 1 37 0,5/18,5 

 9. Математика 3 111  

10. Физика 1 37 0,5/18,5 

12. Рачунарство и информатика   1/37 

13 Музичка култура 1 37  

14 Ликовна култура 1 37  

15. Физичко и здравствено васпитање 2 74  

Укупно : А 24 888 4/148 

Укупно : А 24+4 1036 

Редни 

број 
В. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава /Грађанско васпитање 1 37 

2. Религије и цивилизације 2 74 

3. Методологија научног истраживања 2 74 

Редни 

број 
Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Редовна настава 24+4 1036 

2. Допунска настава 1 до 30 

3. Додатни рад 1 до 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
Циљ учења Српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање језичке и 

књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности хумани- стичког 
образовања и васпитања ученика; развијање личног, наци- оналног и културног идентитета, љубави према матерњем језику, традицији и 
култури српског народа и других народа и етничких заједница 

 

Недељни број часова: 5 

Годишњи број часова: 185 

Наставни план 

 

Наставни садржај Број часова обраде 
Број часова 

утврђивања 

Годишњи фонд 

часова 

а) КЊИЖЕВНОСТ (110)    

- Модерна 30 15 45 

- Међуратна и ратна књижевност 30 15 45 

- Лектире 12 11 23 

б) ЈЕЗИК (35)    

- Грађење речи 4 3 7 

- Лексикологија 5 5 10 

- Синтакса 10 5 15 

- Правопис 3 2 5 

в) КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (35)    

- Усмено изражавање 3 3 6 

- Писмено изражавање 20 9 29 

УКУПНО 113 67 180 

 

Редни број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Час одељењског старешине/заједнице 1 74 

2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 30-60 

3. Екскурзије  до 5 дана 



 

 

 

 

 Редни број 

наставне 

теме 

Натавни садржај 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Активности ученика 

К
 Њ

 И
 Ж

 Е
 В

 Н
 О

 С
 Т

 

1. Модерна 45 

Облици рада: 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

- рад у пару 

Методе рада: 

- монолошка 

(предавање, 

образлагање, 

објашњавање) 

- дијалошка 

- хеуристички 

приступ 

- игровне активности 

(уметничке, 

драмске, 

стваралачке) 

- демонстративна 

(приказивање шема, 

филмова, разне 

пројекције) 

- рад на тексту 

(писмени задаци, 

коришћење 

уџбеника и шире 

литературе, 

текстова; шеме) 

- комбиновани рад 

(истовремено 

коришћење 

различитих метода) 

Ученик повезује претходна 

знања са стеченим; чита, 

рецитује; јасно опажа и 

конкретно саопштава 

суштинске вредности 

одређених мотива; описује, 

дочарава, оживљава 

стварност кроз истраживачки 

рад; драматизација текста; 

ученик се оспособљава за 

изражајно читање; свестрано 

тумачење и вредновање 

уметничких дела разних 

жанрова; развијање навика и 

потреба за читањем добрих, 

јаких и вредних књига; 

ученика објашњава 

универзалност књижевног 

дела; схвата и објашњава 

значај књижевности за 

индивидуални развој 

појединца као и њен значај у 

друштвеном животу; 

самостално анализира 

књижевни текст. 

2. 
Међуратна и ратна 

књижевност 
45 

3. Лектира 20 

Ј
 Е

 З
 И

 К
 

1. Грађење речи 6 

Ученик повезује претходна 

знања са стеченим; усвајање 

нове граматичке грађе; 

буђење осећаја за чистоту и 

функционалност језика; 

усваја нова провописна 

правила; упознаје лексику 

српског језика; разумева 

различите стилове и стилске 

могућности језика; разуме 

предмет проучавања синтаксе 

и лексикологије. 

2. Лексикологија 10 

3. Синтакса 15 

4. Правопис 4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Редни број 

наставне 

теме 

Натавни садржај 
Број 

часова 

Начин и поступак 

остваривања 
Активности ученика 

К
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 Ж
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1. 
Усмено 

изражавање 
6 

Облици рада: 

- фронтални 

- индивидуални 

- групни 

- рад у пару 

Методе рада: 

- монолошка  

- дијалошка 

- игровне активности  

- рад на тексту  

Ученик треба да говори јасно, 

правилно и разумљиво; 

изграђује културу говора; 

прилагођава тон и стил 

изражавања ситуацији; слуша 

друге; савладава технику 

писања састава; самостално 

анализира прочитани текст; 

правилно и писмено се 

изражава у језичкој форми; 

поштује правила добре 

комуникације; богати свој 

речник; пише различите 

форме потребне у 

свакодневној комуникацији; 

пише наративни текст; 

обликује састав јасно и 

прегледно; самостално ствара 

састав користећи машту. 

 

2. 
Писмено 

изражавање 
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Стандарди образовних постигнућа1 

ИСХОДИ 
По завршетку другог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ 
Кључни појмови садржаји 

2CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује 

норму у вези с облицима речи у фреквентним 

случајевима (укључујући и гласовне про- мене у вези с 

облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима 

речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с 

грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у 

једноставнијим случајевима; препознаје основне начине 

грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи 

(укључујући и гласовне промене у вези с грађењем речи); 

примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 

2CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама 
речи; уме да одреди облик променљиве речи и да 
употреби реч у задатом облику; познаје појам морфеме; 
дели реч на творбене морфеме у једноставнијим случаје- 

вима и именује те морфеме; познаје основне начине 
грађења речи; при- мењује норму у вези с облицима речи 

у мање фреквентним случајевима. 2CJK.3.1.3. Има 
детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби 
речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 
сложенијим случајевима и именује те морфеме). 

2CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са 

средњим нивоом обра- зовања; прави разлику између 

формалне и неформалне лексике и упо- требљава их у 

складу са приликом; има основна знања о значењу речи; 

познаје основне лексичке односе (синонимију, 

антонимију, хомонимију); познаје метафору као 

лексички механизам; нема одбојност према речима 

страног порекла, али их не прихвата некритички и 

аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; 

познаје најважније речнике српског језика и уме да се 

њима користи. 
2CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд 
(укључујући и ин- телектуалну и интернационалну 
лексику и познавање најфреквентнијих 
интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд 

употребљава у складу с приликом; види језик као низ 
могућности које му служе да изрази инди- видуално 
искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; 
познаје хиперонимију/хипонимију, паронимију; 
разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као 
лексички механизам. 

2CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује 

синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне 

реченице; уме да анализира једноставније реченице 

грађене по основним моделима и проширене прилошким 

одред- бама. 

2CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким 
могућностима српског језика; разликује безличне и 
личне реченице; анализира реченице грађене по 
различитим моделима; има шира знања о синтагми; 
препознаје основне врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна основно о 
напоредним односима, конгруенцији и негацији; 
разликује врсте неза- висних предикатских реченица; 
разуме појам елипсе; има основна знања о употреби 
падежа и глаголских облика. 

– препозна најважније типове 

творбе у српском језику – 

извођење, слагање, ком- 

биновану творбу и претварање; 
– препозна делове творенице у 

типичним случајевима; 

– објасни значење префиксоида и 

суфиксои- да у типичним 

случајевима; 

– примени правила промене 

полусложе- ница; 
– одреди место акцента у 

полусложеницама; 
– разликује значењске односе међу 
речима; 
– примени језичке механизме 

за богаће- ње речника 

(метафору, метонимију и 

синегдоху); 

– разликује типове лексике с 
обзиром на порекло (народне 
речи, црквенословенске речи и 
позајмљенице) и сферу употре- 

бе (историзми, архаизми, 

неологизми, термини); 

– разликује некњижевну лексику 

(дијалек- тизми, регионализми, 

жаргон и вулгари- зми) од 

књижевне лексике; 
– наведе и користи 

најзначајније речнике српског 
језика; 

– препозна и правилно користи 

устаљене изразе 

(фразеологизме); 

– разликује синтаксичке јединице 

и познаје све типове 

реченичних чланова; 

– разликује посебне типове 

предикатских реченица 

(пасивне реченице, безличне 

реченице, безличне реченице с 

логичким субјектом и 

обезличене реченице); 
– наведе особине разговорног 

стила, посебно оне које га 

разликују од осталих стилова; 

– примени 

општелингвистичка знања о 

развоју и значају писма; 

ЈЕЗИК 

Творба речи 

Лексикологи

ја Синтакса 

Стилистика 

Општа лингвистика 



 

 

2CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су 
битна својства језика); препознаје јединице и појаве које 
припадају различитим језичким нивоима / 
подсистемима; има основна знања о писму уопште; има 
основна знања о правопису уопште (етимолошки – 
фонолошки правопис; граматичка – логичка 

интерпункција; графема – слово); има основна знања о 
језицима у свету (језичка сродност, језички типови, 
језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења 
дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам 
деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика 
насталих на основу медијума и оних који су условљени 

социјално и функционално. 
2CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од 
дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског 
језика; има правилан став према свом дијалекту и другим 
дијалектима српског језика и према оба изговора српског 
књижевног језика (поштује свој и друге дијалекте 
српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; 
подједнако цени оба изговора српског књижевног језика 
– екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и 
негује књижевни језик; познаје најважније граматике и 
норматив- не приручнике и уме да се њима користи; зна 
основне податке о месту српског језика међу другим 
индоевропским и словенским језицима; има основна 
знања о развоју књижевног језика, писма и правописа 
код Срба. 2СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног 
школског програма и лока- лизује их у контекст 
стваралачког опуса и књижевноисторијски контекст. 
2СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у 
његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, 

● систематизује усвојена знања о 

књижев- ности, процени 

сопствену успешност, 

идентификује тешкоће и, 

уколико их има, утврди план за 

њихово превазилажење; 
● повеже друштвено-историјски 

контекст са појавом дендизма, 
симболизма и естетике 
ларпурлартизма; 

● испита одјеке европске модерне 

у српској књижевности и 

објасни сличност и особе- ност 

тих појава; 
● анализира примере 

декаденције и дезин- теграције 
модерне у српској књижевно- 
сти; 

● повеже појаве у књижевности 

са дру- штвено-историјским 

околностима које су довеле до 

Првог светског рата; 
● препозна и испита однос 

ратне и међу- ратне 
књижевности према 

традицији (прошлости) и 
њену улогу у друштве- но-
политичком ангажману; 

● разуме улогу коју форма, стил и 
тип приповедања имају у 
обликовању значења и идеје 
књижевног дела 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Модерна у европској и српској 

књижевности; Међуратна и ратна 

књижевност 

Дијалог књижевних епоха 



 

 

тематско-мотивски слој, композиција, ликови, форме 
приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...). 
2СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи 
књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из 
обавезног школског програма, као и додатне 
(изборне) и факултативне књижевноуметничке и 
књижевнонаучне тексто- ве; током интерпретације 
поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу 
аутора и књижевноисторијском контексту. 
2СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и 
доводи је у функционалну везу са примерима из 
књижевних и неуметничких тексто- ва предвиђених 
програмом. 
2СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и 
књижевно- теоријска знања адекватно примењује у 
тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. 
2СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом 
и теоријска зна- ња адекватно примењује у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевно- научних дела која 

су предвиђена школским програмом и других дела ове 
врсте различитих жанрова, изван школског програма. 
2СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и 
књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и 
спољашњег приступа. 
2СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег 
приступа у ин- терпретацији књижевноуметничког и 
књижевнонаучног дела и адекватно их примењује 
приликом разумевања и тумачења ових врста дела. 
2СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, 
естетске и структур- не особине књижевноуметничких и 
књижевнонаучних дела у оквиру школске лектире; 
процењује да ли је сложенији књижевнонаучни текст 
(аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, 
путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су 
идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске 
поступке у књижевноуметничком и књижевнонаучном 
тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу 
на његово разу- мевање и доприносе тумачењу значења 
текста. 

2СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као 
дискурса и разли- кује га у односу на остале друштвене 
дискурсе. 
2СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности 
као дискурса у од- носу на остале друштвене дискурсе 
(нпр. присуство/одсуство приповеда- ча, приповедни 
фокус, статус историјског и фиктивног итд.). 
2СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као 
дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, 
приповедни фокус, статус исто- ријског и фиктивног 
итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та 
сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела. 
2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и 
поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у 
развоју српске и светске књижев- ности и повезује их са 
делима и писцима из обавезне лектире школског 
програма. 
2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и 
књижевнонауч- них дела из школског програма 
примењује знања о основним књижевно- историјским и 
поетичким одликама стилских епоха, праваца и 
формација у развоју српске и светске књижевности. 
2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке 
одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју 
српске и светске књижевности. 
2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном 
делу и уме да их аргументује примарним текстом. 
2СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у 

– правилно пише цртицу у 

полусложеница- ма када су у 

једном реду и када се деле на 

крају реда; 
– примењује основна правила 

транскрипци- је имена из 

страних језика; 

– говори јавно и пред већим 

аудиторију- мом о темама из 

језика, књижевности и 

културе; 
– саслуша туђе мишљење и узме 

га у обзир приликом своје 
аргументације; 

– активно учествује у јавној 

дебати – при- преми се за 

дебату, аргументовано излаже и 

изведе закључке; 

– напише састав на тему из 
језика и књи- жевности, 

уважавајући начела правописа и 
језичке норме. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Правопис 

 

Усмено и писано изражавање 



 

 

књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на 
основу примарног текста. 

2СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, 
секундарну литерату- ру (књижевноисторијску, 
критичку, аутопоетичку, теоријску) у тумачењу 
књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 
предвиђених програмом. 2CJK.2.3.2. Саставља сложенији 
говорени и писани текст (из језика, књижевности или 

слободна тема) користећи се описом, приповедањем и 
излагањем (експозицијом); у говореној или писаној 
расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој 
став; труди се да говори и пише зани- 
мљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући 
занимљиве детаље 



 

 

и одговарајуће примере; уочава поенту и излаже је на 

прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и 

утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; 

сажето препричава сложенији књижевни текст и 

резимира сложенији књижевни и неуметнички текст на 

теме непосредно везане за градиво; пише извештај и 

реферат; примењује правописну норму у случајевима 

предвиђеним програмом. 
2CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и 
пред већим аудито- ријумом о темама из области језика, 

књижевности и културе, користећи се књижевним 
језиком и одговарајућом терминологијом; учествује у 
јав- ним разговорима са више учесника; процењује 
слушаоца односно ауди- торијум и обликује свој говор 
према његовим потребама и могућностима; има потребу 
и навику да развија сопствену говорну културу; с 

пажњом 

и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с 

темом из језика, књижевности и културе; слуша 

критички, процењујући говорникову аргументацију и 

објективност. 

2СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и 
пред већим ауди- торијумом) и пише о темама из области 
језика, књижевности и културе; има развијене 
говорничке (ораторске) вештине; претпоставља 
различите ставове аудиторијума и у складу с тим 
проблематизује поједине садржаје; препознаје и 

анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника 
од- носно аудиторијума и томе прилагођава свој говор; 
слушајући говорника, процењује садржину и форму 
његовог говора и начин говорења. 

  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 

 

Наставни план 

 

 

Циљ: 

 

Циљ наставе енглеског језика је стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим језичким активностима, упознавање 

културног наслеђа створеног на овом страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање. 

 

Општи стандарди:  

 

        Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика. 

 

Задаци наставе енглеског језика су: 

 

- да ученици у току школовања усвоје говорни језик у оквиру нових речи и израза укључујући и терминологију значајну за дату 

струку,  

- да негују правилан изговор и интонацију уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске схеме које су битне у усменом 

изражавању; 

- да разумеју говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражавају у оквиру теме из свакодневног живота и општих тема 

струке, уз исказивање личног става и расположења; 

- да овладају техником информативног читања, разумеју сложеније језичке структуре у тексту и упознају особености језика струке 

читањем текстова везаних за теме из области дате струке; 

- да даље савлађују основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквиру усвојене лексике и језичких структура 

- да развијају разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, налаза, извештаја и оспособљавају се за њихову усмену 

интерпретацију; стичу нова сазнања о карактеристикама земаља и народа чији језик уче, њиховог начина живота и обичаја; 

- да се оспособљавају за вођење разговора о нашој земљи, њеним природним лепотама, културним и историјским тековинама; 

- шире своју општу културу, развијају међукултурну сарадњу и толеранцију и своје интелектуалне способности; 

- оспособљавају се за даље образовање и самообразовање у области језика и струке коришћењем речника, лексикона и друге 

приручне литературе. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Разред 
 
 
 
Трећи 
 
 
 
3 + 1 час 

Годишњи фонд часова 111 + 37 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја програма 

ОН 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства 

која се саопшта- вају разговетно и полако. 

2. СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције 

између двоје или више (са)говорника у личном, 

образовном и јавном контексту. 

2. СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или 

краћих монолошких излагања у образовном и јавном 

контексту. 

2. СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео 

записа у вези с темама из свакодневног живота 

(стандардни говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих 

текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернациона- лизми. 
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у 
једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, 
обавештења, кратке новинске вести ). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из 

свакодневног живота (натписи на јавним местима, 

упутства о руковању, етикете на производи- ма, 

јеловник и сл.). 
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке 
књижевних дела, и друге поједностављене текстове који 
се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје 
свог и других народа. 

– разуме и извршава упутства и 

налоге за различите 

активности, у приватним и 

јавним комуникативним 

ситуацијама, 
исказане стандарднојезичком 
артикулаци- јом, уз минимално 
ометање позадинским шумовима; 

– разуме општи садржај и 

важније поје- диности 

монолошких излагања у вези 

са друштвено релевантним и 

узрасно примереним темама, 

уколико се користи стандардни 

језик; 
– разуме општи смисао и 

најважније појединости 
информативних прилога из 
различитих медија о познатим, 

друштвено и узрасно 
релевантним темама, у којима се 
користи стандардни говор; 

– разуме битне елементе садржаја 

у краћим аудио и аудио-

визуелним формама, у који- ма 

се обрађују блиске, познате и 

узрасно примерене теме; 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 
– разумевање говора; 
– комуникативна ситуација; 
– монолошко и дијалошко излагање; 
– стандардни језик; 
– изговор; 
– информативни прилози; 
– размена информација; 
– аргументација; 
– невербална и паравербална 

комуникација; 
– култура и уметност; 
– ИКТ 

3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. 

поздрављање, пред- стављање, захваљивање). 

2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, 

прихвата или упућује понуду или позив. 

2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 

приватном, јавном и образовном контексту. 

2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, 

места, активно- сти, догађаје). 

2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама. 

2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, 

изјаве, упутства или питања. 

2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези 

сa културом и традицијом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe 

(нпр. Изражава захвалност, извињење, упозорење). 

2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 

– разуме општи садржај и 

идентификује важније 

појединости дијалошких форми 

у којима учествује двоје или 

више говорни- ка, уколико је реч 

о размени информација, 

мишљења и ставова на познате 

и блиске теме из свакодневног 

живота, уз употребу 

стандарднојезичких елемената и 

споријег ритма; 
– разуме општи садржај и 

идентификује важније 
појединости дијалошких 
форми у којима учествује двоје 
или више говор- ника, уколико 
је реч о размени информа- ција, 
мишљења и ставова на познате 

и блиске теме из свакодневног 

 



 

 

свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, 

осећања). 

2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне 

податке, образо- вање, интересовања и сл. 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз 

помоћ илустра- ција, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних 

речи и израза које му омогућавају изражавање 

основних комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице 
користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском 

тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 

2.СТ.1.5.5. Примењује основну 

правописну норму. 2.СТ.1.5.6. Користи 

неутралан језички регистар. СН 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости 

порука, упутстава и обавештења о темама из 

свакодневног живота и делатности. 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости 

разговора или расправе између двоје или више 

(са)говорника у приватном, образовном и јавном 

контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости 
монолошког излагања у образовном и јавном 
контексту уколико је излагање јасно и добро 
структурирано. 

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа 

(аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне 

информације у текстовима о блиским темама из 

образовног и јавног контекста. 

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу 

контекста који му је близак. 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у 

личној преписци. 2.СТ.2.2.4. Проналази потребне 

информације у уобичајеним писаним документима (нпр. 

живота, уз 

употребу стандарднојезичких 

елемената и споријег ритма, уз 

евентуална понављања и 

појашњења; 
– разуме садржај и већину 

тематски повеза- них 
појединости у текстовима 
савремене музике различитих 

жанрова, уз поновљена слушања 
и одговарајућу припрему. 

– примењује стратегије читања 

које омо- гућавају откривање 

значења непознатих речи; 

– разуме општи садржај и 
најважније поје- диности 
дужих текстова у вези с темама 
везаним за лична 
интересовања; 

– разуме општи садржај и 

најважније појединости 

аутентичних, адаптираних и 

неаутентичних дужих текстова 

у вези с блиским темама; 

– разуме општи садржај и 
најважније појединости 
текстова о мање познатим 
темама, које спадају у шири 
спектар интересовања; 

– разуме општи садржај и 

најважније појединости дужих 

текстова о различитим 

конкретним и делимично 

апстрактним темама; 

– разуме текстове који садрже 
различита упутства; 

– разуме дуже и сложеније 
савремене књижевне текстове 
различитих жанрова, 

примерене узрасту; 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 
– разумевање прочитаног текста; 
– врсте текстова; 
– стратегија читања; 
– ИКТ; 



 

 

пословна преписка, проспекти, формулари). 
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем 
тексту са пре- тежно сложеним структурама, у комe се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински 
чланци и стручни текстови). 

2. СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и 

прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан 

разговор и укључује се у дискусију на теме како од 

личног интереса, тако и оне о свакоднев- ном животу. 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, 
искуства, планове као и коментаре о мишљењима 
других учесника у разговору. 

2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације 

о познатим те- мама у формалним ситуацијама (нпр. у 

установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или 

препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, 

искуства. 

2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о 
темама из свог окружења или струке. 

2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају 

нпр. књиге, филма и сл. 

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у 

вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других 

народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, 

истичући битне детаље. 
2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси 
информације, износи лични став и аргументе. 

– користи самостално циљни језик 

као језик комуникације; 

– говори, с лакоћом, о познатим 

темама и темама које су из 

домена његовог интере- совања 

на кохерентан начин, примењу- 

јући познату лексичку грађу и 

језичке структуре; 
– препричава неки догађај или 

дешавање и износи очекивања 
у вези са тим; 

– укратко образлаже и 

објашњава разлоге догађаја 

или дешавања; 

– образлаже своје мишљење и 

реагује на мишљење других; 

– излаже пред публиком, на 

разумљив начин, унапред 

припремљену презента- цију на 

познате и одабране теме уз 

помоћ визуеалног подстицаја; 
– током и после презентације 

разуме питања у вези са темом, 
одговара на њих и пружа 
додатна објашњења; 

– учествује у дијалогу и 

размењује ми- шљења и 

информације у вези са својим 

окружењем и свакодневним 

ситуацијама; 
– интерпретира тематски 

прилагођене песме, 
рецитације и скечеве; 

– користи интонацију, ритам и 

висину гласа у складу са 

сопственом комуникативном 

намером и са степеном 

формалности говорне 

ситуације; 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– усмено изражавање; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– функционална комуникација; 
– дијалог; 
– интерпретирање; 
– образлагање; 
– аргументација; 
– ставови; 
– ИКТ; 

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и 

наративне текстове о разноврсним темама из области 

личних интересовања и искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из лич- ног искуства, приватног, образовног и 

јавног контекста. 

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са 

кратким и/или једноставним текстом из познатих 

области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају 

успешну комуни- кацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број 

сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су 

правопис, интер- пункција и организација углавном 

добри. 

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; 

познаје прави- ла понашања и разлике у култури, 

обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик 

учи. 
НН 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или 

расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе 

– пише текст примењујући 

правила право- писа и 

интерпункције, поштујући 

основна начела организације 

текста; 
– пише текстове о блиским 

темама из свог окружења и 
подручја интересовања; 

– пише краће прегледе/ 

сажетке књига, филмова, тв 

емисија и сл. користећи 

једноставне изразе; 

– описује утиске, мишљења, 
осећања, истиче предности и 
мане неке појаве или поступка; 

– пише белешке, поруке 

(имејлове, смс поруке и сл.), 

детаљне извештаје у којима 

тражи или преноси релевантне 

инфор- мације; 
– пише одговоре у којима тражи 

и преноси релевантне 

информације и објашњења 
користећи стандардне формуле 
писаног изражавања; 

– пише о властитом искуству, 

описује своје утиске, планове и 

очекивања износећи ли- чан став 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– писмено изражавање 
– врсте текста; 
– описивање; 
– стандардне формуле писаног 

изражавања; 
– издвајање и преношење 

релевантних информа- ција; 
– лексика и комуникативне функције; 
– ИКТ; 



 

 

лични ставови једног или више (са)говорника, у 

приватном, образовном, јавном и професионалном 

контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са 

сложеном аргумента- цијом уз помоћ пропратног 
материјала. 

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме 

се износе ставо- ви на теме из друштвеног или 

професионалног живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај 

разноврсних текстова, примењујући одговарајуће 

технике/врсте читања. 

2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз 

одговарајућу технику чита- ња, долази до потребних 

информација из области личног интересовања. 

2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са 

струком или личним интересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у 

стручним текстовима на основу сопственог предзнања 
(нпр. специјализовани чланци, приручни- ци, сложена 
упутства). 

2. СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о 

конкретним или апстрактним темама у коме аутор 

износи нарочите ставове и гледишта. 2.СТ.3.2.6. Разуме 

одломке оригиналних књижевних дела и текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, културу и 

обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и 

неформалним разговорима/ дискусијама о општим и 

стручним темама, с једним или више саговор- ника. 

2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење 
детаљних обја- шњења, аргумената и коментара. 

2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним 

темама; објашњава своје становиште износећи 

преднoсти и недостатке различитих тачака гледишта и 

одговара на питања слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. 
новинског чланка, доку- ментарног програма, дискусија, 
излагања и вести (препричава, резимира, преводи). 

2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава 

мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима 

свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима 

изражава властиту емо- тивну реакцију, 

наглашавајући детаље неког догађаја или искуства и 

коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма 

различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст 

о стварним или измишљеним догађајима. 

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из 

различитих извора и нуди аргументована решења у 

вези с одређеним питањима; јасно и детаљно 

исказује став, осећање, мишљење или реакцију. 
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и 
информације из дужих и сложенијих текстова из 

различитих области које чита или слуша (нпр. 
препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, 

израза и идио- ма, који му омогућавају да се изражава 

јасно, течно, прецизно и детаљно. 2.СТ.3.5.2. Разуме 

целокупни репертоар граматичких структура и активно 

користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 

и аргументе сложенијим 

језичким средствима; 
– пише текстове према моделу, 

тумачи и описује илустрације, 

табеле, слике, графи- коне, 
истичући релевантне детаље; 

– пише неформална 
писма/мејлове/позивни- це и сл. 
користећи се устаљеним 
изразима за 

одбијање/прихватање позива, 
извињења и сл.; 

– познаје основне одлике 

екосистема и дру- штвеног 

система земаља чији језик учи и 

разуме њихову међусобну 

условљеност; 
– објашњава на једноставан начин 

традици- онално схваћене 
одлике властите културе 

припадницима страних култура; 

– објашњава, на једноставан 

начин, тради- ционално схваћене 

одлике култура чији језик учи 

припадницима властите културе; 
– увиђа и разуме да поступци 

учесника у свакодневним 
комуникативним ситуација- ма 
могу да буду протумачени на 
различите начине; 

– увиђа и разуме постојање 

културног плуралитета у 

својој земљи и земљама чији 

језик учи; 

– реагује адекватно на најчешће 
облике примереног и 
непримереног понашања у 
контексту културе земље/ 

земаља чији 

језик учи, примењујући обрасце 

љубазног понашања; 

– користи фреквентније 

регистре у кому- никацији на 

страном језику у складу са 

степеном формалности 

комуникативне ситуације; 
– користи на креативан начин 

ограничена знања из 
различитих језика како би успе- 

шно остварио комуникативну 
намеру; 

– истражује различите аспекте 

култура земље/ земаља чији 

језик учи у оквиру својих 

интересовања; 
– користи савремене видове 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
– интеркултурност; 
– екосистем; 
– друштвени систем; 
– правила понашања; 
– одрживи развој; 
– стереотипи; 
– стилови у комуникацији на страном 

језику; 
– ИКТ; 
– електронске поруке, СМС поруке, 

дискусије на блогу или форуму, 

друштвене мреже; 



 

 

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 

доследно примењујући језичка правила, правила 

организације текста и правописну норму. 
2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и 

неформални језички регистар. 

комуникације у откривању 
културе земље/ земаља чији 
језик учи; 

– користи знање страног језика у 
различи- тим видовима реалне 
комуникације; 

– преноси, на структурисан 

начин, основне информација из 

више сродних текстова, у 

писаном и усменом облику; 
– преноси општи садржај из 

текстуалних извора у којима 

се износе различити ставови, 
у писаном облику; 

– преноси, у усменом облику, 

садржај усменог излагања или 

писаног текста при- 

лагођавајући регистар и стил 

потребама комуникативне 

ситуације; 
– посредује у неформалној 

усменој интерак- цији уз 
уважавање различитих 
културних вредности и 
избегавајући двосмислености и 
нејасноће. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

– преношење поруке са матерњег на 

страни језик/са страног на матерњи; 

– стратегије преношења поруке са 

матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи; 
– посредовање у неформалној усменој 

интеракцији; 
– превођење. 



 

 

 

 

Наставни предмет: Енглески језик I 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

 

 

 

 

1. 

16 CAUGHT ON 

CAMERA 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-дијалог 

-демонстрација 

- рад у паровима и 

групама 

 

 

- рад на тексту 

-усвајање нових речи и 

израза 

-тражење и давање 

информација 

-допуњавање речен. 

-хватање бележака 

 на основу вежбе  

слушања, 

- усвајање 

грам. целина 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

2. 

15 LOOKING BACK 

-фронтални рад 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција 

 

- рад на тексту 

-усвајање нових речи и 

израза 

-описивање спортова 

- препричавање, 

- вежбе замене 

 речи у граматич. 

 целинама, 

-постављање питања и давање 

одговора 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

3 

13 A GOOD JOB 

-фронтални рад 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција 

-индивидуални  

 рад 

 

 

- рад на тексту, 

-препричавање, 

-описивање феномена 

- слушање датог текста 

- коришћење  

условних реченица у  

изражавању 

- постављање питања и давање 

одговора 

-писање приче 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

4. 

13 BODY AND MIND -фронтални рад 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција 

-индивидуални  

 рад 

 

-рад на тексту 

-усвајање нових речи и 

израза 

-допуњавање речен. 

-хвата белешке 

 на основу вежбе  

слушања, 



 

 

 -препричавање, 

-користи пасивне кон. 

- вежбе замене 

 речи у граматич. 

 целинама, 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

 

5. 

11 TOMORROW’S 

WORLD 

-фронтални рад 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода, 

-практичан рад 

 

- рад на тексту 

-описивање путовања 

-користи управни 

говор 

-упоређује 

-одговара на питања 

-препознаје и 

анализира разлике 

-вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

6. 

13 MYSTERY  

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

- слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

7. 18 REAL 

RELATIONSHIPS 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

8. 13 GLOBETROTTERS 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 



 

 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

9. 10 MONEY, MONEY, 

MONEY 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

10. 12 BE CREATIVE 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

11. 8 END OF TERM 

ACTIVITIES 

фронтални рад 

-индивидуални 

Евалуација и 

самоевалуација 

12. 12 Тестови 

-индивидуални рад 

индивидуални 

одговори ученика 

писаним путем 

 

13. 4 Писмени задаци 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК II 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе другог страног језика је стицање нових знања и овладавање новим језичким системом што доприноси проширивању и 

богаћењу општих изражајних и интелектуалних могућности ученика, упознавање културе, обичаја, и начина живота народа чији се језик учи 

као и развијање естетских и моралних вредности. 

Задаци наставе другог страног језика су да ученици: 

- упознају основне карактеристике система језика и језичких структура и усвоје око 1.400 најфреквентнијих речи и израза; 

- усвоје правилни изговор и интонацију; 



 

 

- разумеју саговорника и усмено излагање о темама из свакодневног живота; 

- овладају техником гласног читања и читања у себи и разумеју једноставне текстове с темама из свакодневног живота, текстова са 

научно-популарним садржајима и сл.; 

- савладају основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквирима усвојене лексике и језичких структура; 

- оспособе за давање информација о себи, о свом дому, о нашој земљи, њеним природним лепотама и културно-историјским 

тековинама; 

- упознају са начином живота народа чији језик уче и тековинама њихове културе и цивилизације; 

- развију интелектуалне особености и подигну општи образовни и културни ниво; 

- изграде свест о потреби сарадње и толеранције међу народима; 

- овладају методама за даљи самосталан рад на богаћењу и усавршавању стеченог језичког знања. 

-исказивање физичких тегоба, расположења, нерасположења, радости, забринутости, исказивање симпатије; давање предности, 

савета. 

 

Фонд часова: 

Седмични фонд: 2 

Годишњи фонд: 72 

 

Наставни садржај Број часова обраде Бр. часова ост. 

типова часа 

Укупно 

De la langue française 3 1 4 

De l’amour 4 2 6 

De l’intelligence 5 3 8 

Du cinéma 4 2 6 

Des voyages 4 4 8 

De la musique 5 3 8 

De la démocratie 5 3 8 

De l’informatique 6 3 9 

De la peur 3 2 5 

De l’art 3 3 6 



 

 

Les devoirs écrits  4 4 

Укупно 

 

 

41 31  

Укупно 

 

  72 

 

 

Ред. бр. 

нас. теме 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

I De la langue française -фронтални рад 

-рад у групама 

-слушање и реаговање на упутства 

наставника 

II De l’amour -рад у паровима 

-индивидуални рад 

 

-читање текста 

-превођење текста 

-граматичка анализа текста 

III De l’intelligence -текстуална метода -конверзација 

-писање састава 

-учење песмица 

-писање диктата 

IV Du cinéma -вербална метода -превођење реченица са француског 

на српски и обратно 

V Des voyages -демонстрација -упознавање са француском 

културом и цивилизацијом 

VI De la musique -комбинована метода -повезивање садржаја текстова са 

подацима из француске 

цивилизације 

VII De la démocratie   

VIII De l’informatique   

IX De la peur   

X De l’art   



 

 

XI Les devoirs écrits -индивидуални рад 

-метода писмене провере 

-давање одговора на постављене 

захтеве 

 

 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК II 

 

Наставни план  

 

 

ГЛОБАЛНИ   ПЛАН   РАДА 

(III разред друштвено-језички смер, 2 часа недељно, 72 часа годишње) 

Редни 

број 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број 

часова  

по теми 

1. Einführung und Wiederholung 2 

2. Glück im Alltag 9 

3. Unterhaltung 9 

4. Fit bleiben 9 

5. Sprachen 9 

6. Beruf,Job und Praktikum 9 

7. Kundenwünsche 9 

8. Rund ums Wohnen 8 

9. Wiederholung 2 

10. Vier Klassenarbeiten 6 

  УКУПНО 72 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА ЗА III РАЗРЕД 

2.СТРАНИ ЈЕЗИК,III ГОДИНА УЧЕЊА 

Недељни фонд часова: 2 

 

Nr. Unterrichtseinheit      Stundentyp 

1. Upoznavanje učenika sa nast. planom i programom 

2. Zu einem Jugedseminar nach Norddeutschland  B 

3. Die Modalsätze mit „indem“     B 

4. Tagungen im Int. Haus „Sonnenberg“   B 

5. Der Infinitiv Passiv      B 

6. Ein Missverständnis      B 

7. Ein Missverständnis      W     

8. Der Finalsatz mit „damit“     B 

9. Blumen für die Sahelzone     B    

10. Übungen       W    

11. Das Perfekt Passiv      B 

12. Relativpronomen und Relativsätze    B 

13. Einige Tagebucheintragungen    B 

14. Das Diktat       W 

15. Komparativsätze mit den Konj. „wie“ und „als“  B 



 

 

16. Müll, Lärm und ein Loch im Himmel    B 

17. Müll, Lärm und ein Loch im Himmel    W 

18. Das Futur Passiav      B 

19. Was tust du ganz persönlich...?    B 

20. „wer“ und „was“ als Interrogativpronomen   B 

21. Es schrieb ein Mann...      B 

22. Grammatische Übungen     W 

23. Die erste Klassenarbeit     W 

24. Berichrigung der ersten Klassenarbeit   W 

25. Goethe als Graffitischreiber     B 

26. Alte Stadt für junge Leute     B 

27. Alte Stadt für junge Leute     W 

28. Einer, ein(e)s, eine + Genitiv und Dativ Plural  B 

29. Ankunft in einer Münchener Jugendherberge  B 

30. Die Modalsätze mit der Konj. „ohne dass“   B 

31. Was ist eine Jugendherberge?    B 

32. Das Plusquamperfekt      B 

33. Zwei ausl. Journalisten; Die Knez-Mihailova Str.  B  

34. Sprechübungen      W 

35. Um + Infinitiv mit „zu“     B 

36. In der Kürze liegt die Würze     B 

37. Die Modalsätze mit der Konj. „(an)statt dass“  B 

38. Schriftliche Übung      W 

39. Anfangs war alles ein Spaß gewesen    B 

40. Anfangs war alles ein Spaß gewesen    W 

41. Spaß an der Freude      B 

42. Spaß an der Freude      W 

43. Das Pronomen „es“; Es war einmal...    B 

44. Es weihnachtet      B 

45. Sprechübungen      B 

46. Das Angebot       B 

47. Die Verabredung      B 

48. Die Verabredung      W 

49. Ohne/statt + Infinitiv mit „zu“    B 

50. Herr Ober!/ Gemischtes Eis mit Sahne   B 

51. Gemischtes Eis      W 

52. Die Verbvalenz      B 

53. Reisebekanntschaft (I)     B 

54. Der Konjunktiv Plusquamperfekt    B 

55. Mit der „Julia“ reisen; Der Artikel vor...   B 

56. Übungen       W 

57. Die zweite Klassenarbeit     W 

58. Berichtigung der zweiten Klassenarbeit   W 

59. Mein Esel und ich; die irrealen Konditionalsätze  B 

60. Eine Sperrmüllaktion      B 

61. Sprechübungen      W 

62. Die Schweiz; Klein, aber fein     B 

63. Die Schweiz; Klein, aber fein     W 

64. Reisebekanntschaft(II)     B 

65. Die Temporalsätze mit der Konj. „nachdem“   B 

66. Die Forschungsstation „Petnica“    B 

67. Die Temporalsätze mit der Konj. „bis“   B 

68. Reisebekanntschaft (III)     B 

69. Sprechübungen      W 

70. Die indirekte Rede      B 

71. Grammatische Übungen     W 

72. Systematisierung      W      

      

 

 

Циљ наставе страних језика је стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим језичким активностима, упознавање културног 

наслеђа створеног на датом страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање.  

Задаци наставе страних језика су да ученици:  

- усвоје говорни језик у оквиру нових 1.200 речи и израза што у току осам година учења језика чини укупан фонд од око 2.600 речи и израза 

продуктивно, а рецептивно и више;  

- негују правилан изговор и интонацију уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и  

прозодијске схеме које су битне при усменом изражавању;  



 

 

- разумеју говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражавају у оквиру тема из свакодневног живота и основне тематике из 

природних и друштвених наука;  

- овладају техником информативног читања и разумеју сложеније језичко-стилске структуре у тексту, као и упознају особености језика 

читањем одломака из познатих књижевних и  

научно-популарних дела;  

- развијају способности правилног писменог изражавања, писања краћих самосталних састава и њихове усмене интерпретације;  

- стичу нова сазнања о карактеристикама земаља и народа чији се језик учи, посебно оних које су битне за разумевање језика и културе тог 

народа;  

- упознају оне историјске догађаје који су од значаја и у светским оквирима и научнотехничких достигнућа земаља чији се језик учи, уз 

избор одговарајућих садржаја и у корелацији с другим образовно-васпитним подручјима;  

- оспособе се за вођење разговора о нашој земљи, њеним лепотама, културним и историјским тековинама;   

- стичу општу културу и развијају међукултурну сарадњу и толеранцију, моралне, радне и естетске вредности, као и интелектуалне 

способности, машту и креативност;  

- оспособе се за даље образовање и самообразовање коришћењем речника, лексикона и друге приручне литературе.  

Комуникативне функције: обнављање, утврђивање и проширивање оних комуникативних јединица са којима се ученик упознао у основној 

школи: ословљавање познате и непознате особе; исказивање свиђања и несвиђања, слагања и неслагања са мишљењем саговорника;  

тражење и давање дозволе; честитање и исказивање лепих жеља; позивање у госте, прихватање и неприхватање позива; обавештење и 

упозорење; предлагање да се нешто уради; одобравање или неодобравање нечијих поступака; приговори, жалбе; изражавање  

чуђења, изненађења, уверености, претпоставке или сумње; давање савета; исказивање симпатија, преференције, саучешћа; изражавање 

физичких тегоба, расположења.  

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА  

Тематика  

Из живота младих: нова средина и другови; спортска такмичења.  

Породица и друштво: спољни изглед и особине чланова породице; чланови породице у кући и ван ње; ситуације из свакодневног живота и на 

радном месту; односи у породици и друштву.  

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: природне лепоте и заштита човекове средине; 

путовање и коришћење саобраћајних средстава; из историјске и културне прошлости; културне и привредне манифестације које су  

постале традиционалне; из живота и рада познатих људи; актуелне теме од васпитног значаја.  

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту.  

Лектира: до 15 страница тематски занимљивог, језички приступачног текста који одговара интересовању и предзнањима ученика. 

 

 

 

 

 

ФИЛОЗОФИЈА – ЛОГИКА 

 

Недељни фонд часова 1 час теорије + 0,5 часова вежби 

Годишњи фонд часова 37 часова теорије + 18,5 часова вежби 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја програма 

– приступи изучавању мишљења на неемпиријски односно 
нормативни начин, каракте- ристичан за логику; 

– примењује методе и правила дефинисања и класификовања 
појмова у структурисању различитих знањa; 

– користи логичке форме, поступке и правила да анализира 
сазнајне процесе суђења и закључивања и одреди њихову 
ваљаност; 

– примерима илуструје различите функције језика и његову 
улогу у формирању и саопштавању мишљења; 

– користи апарат исказне логике да симболички прикаже форму и 
истиносне релације исказа; 

– решава различите проблеме применом логичке формализације, 

моделовања и алго- ритма; 

МИШЉЕЊЕ. САЗНАЊЕ И ЈЕЗИК 

Постанак логике као филозофске 

дисциплине Мишљење као предмет 

проучавања логике 

Форма и садржај, исправност и 

истинитост мишљења Извори, врсте и 

могућности сазнања 
Однос мишљења и језика; функције вербалног језика 
Вежбе 
– Уочавање разлике између исправности и истинитости 

мишљења на примерима различитих форми закључивања; 

транспоновање примера из вербалног у симбо- лички формат; 
– Препознавање различитих функција језика и извора сазнања 



 

 

– примењује логичка правила и терминологију да у стандардној 

форми прикаже, анали- зира и евалуира аргументацију; 

– уочава типичне грешке у закључивању и доказивању са којима се 

сусреће у свакоднев- ној комуникацији и различитим медијима и 

избегава их у сопственом мишљењу; 

– користи термине епистемологије, логике и опште методологије да 

опише филозофски приступ питањима сазнања; 

– уочи структуру и илуструје употребу различитих метода и 

врста хипотеза у опису неког научног истраживања; 

– процењује компаративне предности и ограничења примене 

индуктивног, дедуктивног и аналогијског закључивања у сазнању; 

– примени познавање структуре научног истраживања да 

систематизује знања стечена у различитим областима учења. 

ОСНОВНЕ ФОРМЕ МИШЉЕЊА 
Појам 
Садржај и обим 

појмова Врсте 

појмова 
Односи међу појмовима 
Методе ближег одређивања појма: дефиниција, деоба и 
класификација 
Вежбе 
– Повезивање садржаја и обима појма с денотацијом и 

конотацијом термина (реч-мисао/ термин-појам) и везом 

мишљења и језика 
– Приказивање односа међу појмовима различитим врстама 

дијаграма 
– Процена ваљаности дефиниција, деоба и класификација на 

примерима пронађе- ним у уџбеницима из различитих 

предмета 

 Суд или исказ 
Поделе судова 
Односи међу судовима 

Исказна логика 
Вежбе 
– Одређивање да ли је реченица суд и у коју врсту судова спада 
– Одређивање истиносне вредности категоричких судова на 

основу логичког ква- драта, приказивање помоћу дијаграма 

– Коришћење методе истиносних таблица за утврђивање 

истиносне вредности формула; доказивање таутологија 

методом свођења на противречност 

 Закључивање 
Врсте закључивања:традиционална и савремена 

подела закључивања Непосредно закључивање 
Индуктивно закључивање 
Силогистичко закључивање: категорички и некатегорички 

облици силогизма, полисилогизам и ентимем 
Вежбе 
– Састављање примера за разликовање дедуктивног и 

индуктивног закључивања према критеријумима 

традиционалне и савремене поделе 

– Одређивање истиносне вредности судова на основу правила 

непосредног закљу- чивања; коришћење дијаграма у извођењу 

и анализи закључивања 

– Доказивање теорема категоричког силогизма; провера 

исправности модуса категоричког силогизма свођењем на прву 

фигуру; приказивање и провера модуса к.с. помоћу Венових 

дијаграма; повезивање мешовитих силогизама са правилима 

извођења у исказној логици 

 ПРИМЕНА ЛОГИКЕ 

 Аргументација 

Структура 

аргументације 

Врсте доказа 
Грешке у аргументацији 

 Вежбе 
– Препознавање грешака у изабраним примерима текстова; 

истраживачки задатак: проналажење примера логичких 

грешака у различитим медијима 
– Организовање дебате на неку актуелну тему 

 Логика научног истраживања 
Карактеристике научног знања 
Дедуктивна, индуктивна и абдуктивна 

метода у науци Методе емпиријског 

утврђивања чињеница 

Структура научног истраживања:постављање и 

провера хипотеза Теорије и научна објашњења 

 Вежбе 
– пројектни задатак: реконструкција фаза и елемената неког 

научног истраживања на познатом примеру 

 ЛОГИКА ИЗМЕЂУ ФИЛОЗОФИЈЕ И НАУКЕ 

 Истoријски развој и правци 

у логици Значај изучавања 



 

 

логике 

 

 

 

 

 

 

             Циљ и задаци наставе филозофије, област логика:  

 

Превасходни циљ наставе логике је да се код ученика развије способност доследног логичког мишљења и уочавање нелогичности у 

мишљењима других. Ученици треба да се оспособе за критичко недогматско схватање света како се не би  потчињавали никаквим 

спољашњим ауторитетима, осим ауторитета ума. Да стекну навику да   ништа не прихватају здраво за готово све док не положи испит пред 

најсртожом критиком рационалног логичког мишљења. Да у све сумњају и да преиспитују и оно што изгледа очигледно. Да схвате да 

људима није дато да сазнају апсолутну истину, већ да у најбољем случају открију грешку. 

 У ту сврху ученици треба да: 

- упознају основне елементе и принципе мишљења, 

- схвате однос исправног и истинитог мишења, 

- оспособе за самостално и критичко мишљење, 

- разумеју филозофке проблеме и њихова решења, 

- стекну увид у опште теоријске и хуманистичке токове филозофске мисли... 

 

 

 

 

Метод и стил рада 

 

Ученици користе уџбенике: Михаила Марковића, Гаја Петровића и Ивана Коларића. 

Сви ови уџбеници имју своје врлине и мане које се могу добро искористити при демонстррацији исправног логичког мишљења. 

  Уџбеник Михаила Марковића ми служи као илустрација идеолошке злоупотребе логике. У ту сврху упоређујем издање из 1961 

године и ново издање из деведесетих година и на примеру импликативног закључка који аутор наводи у једном и другом издању јасно 

показујем шта знчи инструментализација логике за потребе дневне политике. Због тог прилагођавања овај уџбеник има временски 

неограничен монопол  - иако мало вреди. 

 Уџбеник Ивана Коларића користим због његове информативне вредности али и због приличног броја грешака  које објашњавам и 

исправљам пред ученицима, а понекад им задајем за домаћи задатаак да их сами пронађу и објасне. 

 Уџбеник Гаја Петровића највише користим због добрих примера ( Коларићеви су често лоши, а Марковићеви идеолошки обојени). 

Из Петровићевог уџбеника, на пример, користим примере силогизма које ученици пишу на табли, обележавају појмове и на основу правила 

врше њихову логичку анлизу проверавајући да ли су логички исправни. Тако се вежбају примени логичких правила и коректном логичком 

мишљењу. У ту сврху анализирају и примере односа судова у логичком квадрату, што је добра вежба за логичко расуђивање.  

 Мој циљ је да ученици науче да филозофирају и постављају питања а не да вербално уче лекције.  После сваке обрађене лекције 

ученицима указујем шта је у тексту важно и шта треба добро научити и зашто. Шта ћу их увек питати а шта, као мање важно не морају учити 

са истом пажњом и папором. У ту сврху им задајем и домаће задатке да пронађу примере који илуструју оно што је учено на часу, на пример: 

примере апсурдних појмова, као што су: "позитивна нула", "негативни раст", "поштен лопов" "округли квадрат", "православни атеиста"... 

Није лако, али се и логика може учинити занимљивом.  

 При оцењивању награђујем креативност да  подстакнем размишљање. И обавезно похвалим ученика кад каже нешто паметно и 

духовито, кад направи алузију на неку ситуацију из живота - што је мој омиљени и препознатљиви манир у предавањима; због чега су 

ученици увек напети у очекивању неке духовите опаске.  

 Пошто у мом раду нема шаблона ја у свом плану нећу правити непотрене табеле јер се филозофска мисао не може дисциплиновати 

и уклопити у шеме 

 

 

Наставни предмет:  Логика 

Први део 

Редни број      Број                   Наставни                Начин и                            Активности 

теме               часова                 садржај                поступак рада                      ученика 

......................................................................................................................... ............................................... 

   

I                             8.                  увод у          - вербалне                  -усвајање  

                    логику                методе                 нових знања                                                           

                             - хеуристичке        - рад на                        

                                 методе                     тексту       

                                                                                         

                 

II                       5.                  значења,                 

                                               симболи...             -II-                                     -II- 

 

 



 

 

III                      5.                 појам и  

                                              поимање                       -II-                                -II- 

 

 IV                     4.                 дефиниција                  -II-                                 -II- 

 

V                        8.                 суд и суђење                 -II-                                - II- 

 

VI                       13.              закључак и 

                                              закључивање                -II-                                -II- 

 

VII                      4.               доказивање и 

                                              оповргавање                   -II-                              -II- 

 

VII                      5.                логичке  

    погрешке                         -II-                               - II-       

 

 

 

 

 

други део   

 

 

I                          4.            теоријска                        -II-                                 -II- 

                                           припрема 

                                           истраживаља 

 

II                         4.           утврђивање                   -II-                                  -II- 

                                          научних 

                                          чињеница   

 

III                     12.                научно 

                                        објашњење                      -II-                                  -II- 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

 

Циљеви наставе историје су: 

11. Разумевање теоријских основа историјске науке и примена основних елемената методологије историјских  истраживања 

12. разумевање континуитета, променљивости и развојности друштвених и културних појава карактеристичних за праисторију и 

раздобље старог века 

13. познавање политичких, економских, друштвених, правних и установа културе епохе старог века 

14. развијање способности учења, истраживања и критичког мишљења 

15. неговање свести о припадности европској цивилизацији 

 

Задаци: 

17. разуме теоријске и методолошке специфичности историјске науке 

18. разуме и може да објасни специфичне друштвене и културне појаве и процесе старог века и њихову развојност 

19. разумети устројство и функцију политичких, правних, економских, друштвених и културних установа античког доба и може да их 

упореди са савременим 

20. знати да користи писане, графичке и ликовне изворе информација 

21. знати да разликује битне од небитних информација и да процењује њихову вредност 

22. разумети друштвене и културне вредности и норме античке епохе 

23. имати свест о континуитету и везама савремене европске цивилизације и античке цивилизације 

24. имати одговоран однос према античком културном наслеђу 

 

 

Наставни предмет-историја  

 

Недељни фонд часова 3 часа 

Годишњи фонд часова 111 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја програма 



 

 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и 

појмова историјске науке. 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке термине у 

одговарајућем историјском и савременом контексту. 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски простор на 

историјској карти. 2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, појаве и догађаје 

из опште и националне историје. 
2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и разврстава 
различите изворе инфор- мација о прошлости и 

садашњости у функцији истраживања. 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје различита виђења исте 

историјске појаве на основу поређења више историјских 

извора. 

2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, 

пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу 

историјских појава у историјским и савременим 

изворима информација. 

2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира историјски наратив и 

саопштава резул- тате самосталног елементарног 
истраживања. 

2.ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног 

истраживања уз употребу текстуалне word датотеке 

(фајла). 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску димензију савремених 

друштвених појава и процеса. 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу историјских личности у 

обликовању савремене државе и друштва. 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује одговоран однос 

према култур- но-историјском наслеђу сопственог и 

других народа. 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао обележавања и неговања 

сећања на важне личности, догађаје и појаве из 

прошлости народа, држава, институција. 2.ИС.1.3.5. 

Уочава елементе интеркултуралних односа и 

препознаје вредности друштва заснованог на њиховом 

неговању. 
2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и савремени контекст 
поштовања људских права и активно учествује у 
интеркултуралном дијалогу. 

2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, елементе и последице 

историјских конфликата и криза са циљем развијања 

толеранције, културе дијалога и сензибилитета за 

спречавање потенцијалних конфликата. 
2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених 
историјских појмова. 2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и препознаје историјски 
простор на географској карти. 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује улогу личности, 

процесе, појаве, дога- ђаје из националне и опште 

историје. 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност и квалитет 

различитих извора ин- формација о прошлости и 

садашњости и примењује их у истраживању. 2.ИС.2.2.2. 

Анализира предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге 

видове пристрасности у тумачењу историјских појава у 

историјским и савременим изворима информација и 

уочава њихове последице. 
2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве дугог трајања, 
уочава сличности и прави разлику у односу на њихов 

савремени и историјски контекст. 

2.ИС.3.1.1.Разуме и анализира променљивост 

историјског простора у различитим периодима, уз 

употребу историјске, географске и савремене политичке 

карте. 
2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, 
догађаје и лично- сти из опште и националне историје. 

− идентификује узроке и 

последице историј- ских 

догађаја, појава и процеса из 

опште и националне историје; 

− анализира историјске догађаје и 
појаве на основу доступних 
визуелних, аудио-ви- зуелних 
извора и статистички-табеларно 
обрађених података; 

− наведе типове државних 

уређења у перио- ду новог века; 

− користи хронолошке 

одреднице и исправним 

хронолошким редоследом 

наводи кључне догађаје, 

појаве, процесе и личности; 
− у усменом и писаном 

излагању користи основне 
научне и историјске појмове; 

− пореди изворе различите 

сазнајне вред- ности и процени 

њихову релевантност за 

истраживање; 

− примењује основну 
методологију у еле- ментарном 
историјском истраживању и 
резултате презентује у усменом, 
писаном, или дигиталном 
облику; 

− анализира специфичности и 

утицај међународних односа на 

положај држава и народа; 
− на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности појава и 
процеса из наци- оналне 
историје са појавама и 
процесима у регионалним, 
европским и светским 
оквирима; 

− анализира положај и начин 

живота деце, жена и 

мушкараца, припадника разли- 

читих друштвених слојева и 

мањинских група у у новом 

веку; 
− учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 
активности у школи или ло- 
калној заједници које подстичу 

друштвену одговорност и 
неговање културе сећања; 

− користи сазнања из других 

научних области, ради 

потпунијег сагледавања 

историјских појава и 

процеса; 
− анализира развој и промене 

државних институција у 
новом веку; 

− препозна историјске корене 

савремених институција и 

друштвених појава; 

− наводи најважније одлике 

српске држав- ности у новом 

веку; 

− идентификује најважније 

друштвене групе, њихове 

ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

 

Хронологија и простор – основне 

одлике периода од Индустријске 

револуције до завршетка Првог 

светског рата. 
Историјски извори, њихова 
специфичност и сазнајна вредност 
(материјални, писани, аудио и 

визуелни – фотографија, филм). 
Историјске перспективе – примена 
концепта мулти- перспективности; 
слика „другог” 

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ, 

САВЕЗИ И КРИЗЕ 

 

Међудржавни 

односи 

Наполеонови 

ратови 

Револуције 

1848/49. Кримски 

рат Грађански 

рат у САД 

Империјализам 
Блоковске поделе и савези великих 

сила Источно питање 

Ратови за српско национално 

ослобођење у 19. веку Балкански ратови 
Велики рат 

ДРЖАВА И ИНСТИТУЦИЈЕ 

 

Типови државних 

уређења Монархија 
Република 
Револуције и њихове 

тековине Уставност 

Структура, унутрашње уређење и 

институције Скупштина и 

парламентаризам Законодавство, 

државна управа и војска Односи 

државе и цркве, секуларизација 
Стварање националних држава и 

нестанак импе- рија 

Стварање модерне српске 

државе Српски народ под 

страном влашћу Српска 

Војводина 

Независност Србије  и Црне 

Горе Развој српске 
државности и уставности 
Кнежевина Србија 
Краљевина Србија 

ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ 

ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

 

Типови друштвених уређења и 

односа Укидање феудалних односа 

Друштвени слојеви и групе – 

грађанство, сеља- штво, радништво 
Прва и Друга индустријска револуција 
Идеје и идеологије – либерализам, 

национализам, расизам, социјализам, 

комунизам 

Грађанска и 

политичка права 



 

 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу истраживања 

различитих извора инфор- мација о прошлости и 

садашњости. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне разлике и 

сличности у тума- чењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора. 2.ИС.3.2.3. 

Усмено објашњава резултате самосталног елементарног 

истраживања и аргументовано брани изнете ставове и 

закључке. 
2.ИС.3.2.4. Писано и графички приказује резултате 
елементарног истра- живања уз употребу 
компјутерских програма за презентацију (текстуал- них, 
визуелних, филмских датотека и powerpoint програма). 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе у 

историјском контек- сту и на основу добијених 

резултата изводи закључке. 

улоге и односе у периоду 

новог века; 
− анализира структуру и 

особености срп- ског друштва 

и уочава промене изазване 
политичким и економским 
процесима у периоду новог 
века; 

− наведе специфичности 

друштвених поја- ва, процеса, 

политичких идеја, ставова по- 

јединаца и група насталих у 

новом веку; 
− анализира, на примерима, 

процес настан- ка модерних 
нација; 

− повезује појаву нових идеја, 

научног, технолошког и 

културног напретка са про- 

менама у друштву, привреди, 

образовању и начину живота; 
− уочава утицај и улогу 

књижевних и умет- ничких дела 
на формирање националног 

идентитета у прошлости; 

− уочава важност одређених 

историјских догађаја и 

личности кроз истраживање 

меморијала у локалној 

заједници, допри- носећи 

неговању културе сећања; 
− препознаје и пореди различита 

виђења једне историјске појаве, 

личности или догађаја на 
основу тумачења историјских 
извора; 

Аболиционизам 

Капитализам 
Специфичности српског друштва и 
привреде 

КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ 

 

Религија и 

атеизам 

Просветитељст

во Бел епок 

Наука, техника и технологија 
Образовање 

Књижевност и 

уметност Медији 

Породични и родни 

односи Грађанска 

култура Социјална 

заштита 
Брига о здрављу 

 − уочава историјске промене, 

поређењем политичке карте 

савременог света са 

историјским картама; 

− уочава везу између развоја 
српске др- жавности током 
новог века и савремене српске 
државе; 

− препозна пропаганду, стереотипе 

и идеолошку позицију у 

историјском извору и 

формулише став који се 

супротставља манипулацији; 

− анализира утицај представа о 
прошлости на формирање 
модерног националног 
идентитета; 

− илуструје примерима значај 

прожимања различитих 

народа, култура и цивилиза- 

ција; 
− утврди условљеност настанка и 

развоја одређене врсте 

комуникације историјским 
контекстом; 

− изводи закључак о променама у 

политици, друштву, привреди и 

култури, које су настале услед 

развоја комуникације; 
− идентификује последице 

различитих врста комуникација 

ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА – 

КОМУНИКАЦИ- ЈА 

НЕКАД И САД 

 

Историјски контекст, потребе друштва и 

појединца, средства, инфраструктура, 

врсте (културна, економска, политичка, 

научно-технолошка), по- следице 

(интеркултурне, геополитичке, 

економске, еколошке) 



 

 

на свакодневни живот људи у 
прошлости и данас. 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

НАСТАВНИ ПЛАН  

 

Разред Трећи 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја програма 

2.ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог 

размера и садр- жаја, користи компас и систем за 

глобално позиционирање (ГПС) ради оријентације у 

простору и планирања активности. 
2.ГЕ.1.1.3. Правилно дефинише географске појмове и 
користи различите изворе (статистичке податке, научно 

популарну литературу, географске часописе, 
информације из медија, интернет) за прикупљање и 
предста- вљање географских података у локалној 
средини, Републици Србији и земљама у окружењу. 

2.ГЕ.1.2.4. Разуме концепт одрживог развоја као услов за 

опстанак и напредак људског друштва и привредни 

развој. 

2.ГЕ.1.3.1. Описује историјско-географске факторе и 

њихов утицај на неравномеран регионални развој 

Републике Србије и земаља у окружењу. 2.ГЕ.1.3.2. 

Наводи географске факторе који утичу на размештај 

станов- ништва, насеља и привреде у Републици Србији 

и земљама у окружењу. 2.ГЕ.1.3.3. Описује демографски 

развој (природни и мeханички) и струк- туре 

становништва у Републици Србији и земљама у 

окружењу. 
2.ГЕ.1.3.4. Разуме појмове: транзиција, интеграција, 

− реализује истраживачки 

пројекат на задату тему; 

− упоређује различите географске 

изворе информација и 

процењује њихову поузда- ност 

и препознаје могуће грешке; 

− анализира утицај природних 
услова на друштвено-
географски развој Балканског 
полуострва и Подунавља; 

− установи сличности и разлике 

географ- ског положаја Србије 

и суседних држава; 

− објашњава физичко-географске 

елементе простора Србије у 

смислу генезе, типоло- гије и 

њихових општих 

карактеристика; 
− вреднује утицај географских 

фактора на демографски развој, 

размештај становни- штва, 
насеља и привреде у Србији; 

− анализира узроке и последице 

Географски положај Србије у Европи 

 

Балканско полуострво и 

Подунавље. Физичко-

географски положај. 

Друштвено-географски 

положај. Територија и 

границе Србије. 

Физичко-географске карактеристике 

 

Рељеф. 

Клима. 

Воде. 

Земљиш

те. 
Биогеографске зоне. 

Друштвено-географске 

карактеристике 

 

Становниш

тво. 

Насеља. 
Привреда. 



 

 

глобализација и њихов утицај на промене и проблеме у 
Републици Србији и земљама у окружењу. 

2.ГЕ.2.1.1. Правилно користи картографска изражајна 

средства за скици- рање географских карата различитог 

размера и садржаја. 

2.ГЕ.2.2.2. Објашњава географске везе између природних 

услова, ресурса и људских делатности. 

2.ГЕ.2.2.3. Објашњава географски размештај природних 

ресурса у Репу- блици Србији, региону и Европи и 

објашњава њихов утицај на економски развој. 
2.ГЕ.2.3.1.Објашњава утицај географских 
фактора на демографски развој, размештај 

становништва, насеља и привреде у свету. 

актуелног стања развоја 

привреде у Србији; 

− дефинише принципе 

регионализације и доводи их у 

везу са савременим простор- 

но-функционалним развојем 

Србије; 
− изводи закључке о узајамном 

односу физичко-географских 
и друштвено-гео- графских 
одлика на развој Србије и 
регионалних целина; 

− помоћу општих и тематских 

географских карата демонстрира 

регионалне специ- фичности 

развоја становништва, привреде 

и насеља Србије и њених 

географских регија; 

Регионализација Србије 

 
Принципи регионализације. 
Политичко-административни принцип 

регионали- зације. Географска 

регионализација. 

Београдска 

регија. 

Војводина. 

Косово и 

Метохија. 

Шумадија. 
Западно 
Поморавље. 
Велико 
Поморавље. 
Јужно 

Поморавље. 

2.ГЕ.2.3.2. Објашњава савремене проблеме човечанства 

(сукоби и насиље, незапосленост, глад, недостатак 

пијаће воде, дискриминација, болести зависности) и 

наводи мере за њихово превазилажење. 
2.ГЕ.2.3.3. Дефинише појам глобалне економије и 

тржишта и наводи факторе који утичу на њихов настанак 
и развој. 

2.ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и 

истраживачке резул- тате (географске карте, сателитске 

снимке, статистичке податке, научну литературу, 

географске часописе, информације из медија, интернет); 

изводи закључке и предлаже мере за решавање 

друштвених проблема. 2.ГЕ.3.1.4. Анализира аналогне и 

дигиталне тематске карте (природних појава, система и 

природне средине, друштвених појава и створених 

добара) и објашњава узроке који су утицали на актуелно 

стање, постојеће појаве и објекте. 
2.ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове 
последице на глобал- ном нивоу и познаје савремене 

мере и поступке који се користе за њихово решавање. 

2.ГЕ.3.3.1. Анализира утицај друштвених фактора на 

степен економске развијености различитих регија у 

свету. 

2.ГЕ.3.3.2. Анализира глобалне друштвене промене 

(транзиција, интеграција, глобализација, депопулација, 

неравномеран размештај становништва, пренасељеност 

градова, деаграризација) и њихов утицај на друштвене 

и економске токове на глобалном нивоу. 

2.ГЕ.3.3.3. Објашњава глобалну и националну економију, 
глобално и национално тржиште и анализира факторе 
који утичу на њихов развој. 2.ГЕ.3.4.2.Анализира 

географске факторе и њихов утицај на развој регио- 
налних целина на глобалном нивоу. 

2.ГЕ.3.4.3. Објашњава трансформације регија на 

глобалном нивоу и познаје правце њиховог даљег 

развоја. 

− разликује просторе који имају 

својство осовине развоја у 

односу на неразвијена 

подручја; 
− предвиђа ефекте заштите 

природних до- бара на животне 
и привредне активности људи; 

− анализира успешне примере 

одрживог ра- звоја у различитим 

областима и предлаже решења 

за примену одговарајућих 

модела у својој локалној 

средини; 
− изводи закључке о узроцима и 

последица- ма историјских и 

савремених миграција на 
просторни размештај Срба у 
регији и 
у свету; 

− упоређује положај националних 

мањина у Србији и положај 

Срба у земљама регије; 

− процењује утицај различитих 

институција на очување 

националног идентитета Срба 

ван Србије; 
− објашњава географски 

положај, физич- ко-
географске, друштвено-
географске и регионалне 

одлике Републике Српске. 

Источна 

Србија. 

Западна 

Србија. 

Старовлашко-рашка 

висија. Ибарско-

копаонички крај. 

Осовине развоја. 
Неразвијена 
подручја. 
Заштићена 
подручја. 

 

 

      

Циљ: 

Циљ наставе географије у гимназији је да ученик стекне нова и продубљена знања,умења и навике из физичке,друштвене и националне геогр

фије Србије(појмови,законитости развоја и територијалног распореда географских објеката,појавапроцеса) неопходних за научно тумачење с

авремене светске стварности и развој патриотизма. 

 

Задаци наставе географије су да ученик:                                                              

  

-упозна предмет и методе проучавања природно-географских и друштвено-

географских објеката,појава и њихово деловање на својства географске средине; 

 



 

 

 

-уочава и схвата корелативне односе између географије и других природних и друштвених наука; 

 

-стекне глобалне представе о фиѕичко географским карактеристикама земље; 

 

-схвати и разуме закономерни развој географске средине као резултат деловања природних појава,процеса и човека; 

 

-упознају актуелну и комплексну географску стварност савременог света; 

 

-стиче нова знања о својој отађбини,њеном положају,месту и улози у савременом  свету; 

 

-стиче нова знања о природи.становништву,насељености и привреди Србије; 

 

-васпитава се на стеченим географским знањима у духу припадности недељивом  

глобалном свету; 

 

развија осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури и активно доприноси очзвању и неговању националног 

и културног идентитета; 

 

развија међзсобно уважавање,сарадњу и солидарност између припадника различитих социалних,етничких и културних група и да доприноси 

друштвеној кохезији; 

 

-подржава процесе међународне интеграције; 

 

-користи различите изворе информација и уочава њихову важност у географским сазнањима; 

 

-се оспособљава да на терену осматра,мери,анализира,интервјуише,скицира и прикупља податке; 

 

-развија способност исказувања географског знања речима,сликом,квантитативно, табеларно,графички и шематски; 

 

-се обучи техникама тимског и групног рада и групног одлучивања; 

 

-се оспособи за континуирано образовање и самообразовање. 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Наставни план   

 

 

Циљ: Циљ наставе биологије у гимназијама је да у склопу општих циљева наставе допринесе развоју комплетне личности ученика, како у 

образовном тако и у васпитном смислу. То подразумева усвајање наставних садржаја биологоје са научног аспекта уз истовремено развијанје 

психофизичких способности ученика на сазнајном и психомоторном плану. 

 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

 

-Развијање основа научне писмености 

-разумевање појава, промена, процеса и односа у природи и међусобног утицаја 

- разумевање повезаности живе и неживе природе и међусобног утицаја 

-стицање знања о природним ресурсима и значају очувања еколошке равнотеже 

- разумевање еволутивног развоја живог  света уз помоћ материјалних доказа еволуције 

Развијање способности за изођење истраживања и решавање проблема 

-разумевање повезаности биологије и других наука 

- развијање самосталности и истрајности као и свести о сопственим знањима и способностима 

 

 

 

 

Недељни фонд часова 1 + 0,5 часова 

Годишњи фонд часова 37 + 18,5 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

 

ТЕМA и кључни појмови 

садржаја 



 

 

2.БИ.2.2.2. Зна детаље грађе човека и уме то знање да 

користи у свакод- невном животу а посебно ради 

очувања сопственог здравља. 

2.БИ. 1.2.3. Зна основне чињенице о физиологији 

живих бића и активно користи та знања у свакодневном 

животу. 

2.БИ. 2.2.3. Разуме физиолошке процесе организама, 

њихову повезаност и активно примењује та знања за 

очување свог здравља и непосредне околине. 
2.БИ. 3.2.3. Разуме да је функционална интеграција 

целог организма неопходна у остваривању 
карактеристичног понашања организама. 2.БИ. 1.2.4. 
Уме да препозна једноставне хомеостатске механизме у 
орга- низму; познаје последице нарушавања хомеостазе 
и решава једноставне проблемске ситуације нарушавања 
хомеостазе. 

2.БИ. 2.2.4. Тумачи хомеостатске механизме 

принципима негативне повратне спреге у различитим 

ситуацијама у свакодневном животу. 2.БИ. 3.2.4. 

Разуме интеракцију нервног и ендокриног система у 

одр- жавању хомеостазе и обезбеђивању адаптивног 

понашања организма у променљивој околини 
2.БИ. 3.3.2. Уме да тумачи морфофизиолошке промене 
код организама у току животног циклуса (посебно код 
човека). 

2.БИ. 3.3.4. Разуме значај теорије еволуције у 

формирању савременог биолошког начина мишљења и 

критички процењује њене домете у дру- гим областима 

науке. 

2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори 
неживе и живе природе утичу на организме (механизми 
дејства абиотичких и биотичких фактора). 

2.БИ. 2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу 

којих критерију- ма у заштити природе и биодиверзитета 

– конструише филогенетско 

стабло у оквиру реда Примата, 

групе хоминида, на основу 

разлика у грађи тела, величини 

лобање и начину живота; 
– илуструје примерима утицај 

срединских, генетичких и 
културних чинилаца на 
еволуцију људи; 

– идентификује фазе развића 

човека на слици или моделу; 

– повеже основне физиолошке 

процесе организама са 

њиховом грађом; 

– доведе у везу функционалну 

повезаност органа у организму 

са одржавањем хомео- стазе у 

променљивим условима 

средине; 

– разликује начине одбране 
организма од патогена и 
њихове механизме деловања; 

– анализира епидемиолошке 

ланце заразних болести и повеже 

их са мерама превен- ције; 
– дискутује о важности 

одговорног односа према свом 
и здрављу других особа; 

– доведе у везу пораст људске 

популације са потребом очувања 

природе и биодивер- зитета; 
– критички процени сопствене 

животне навике у односу на 
одрживи развој; 

ПОРЕКЛО ЧОВЕКА 

 

Предачаке и изведене особине Примата. 

Адаптаци- је на живот у крошњи дрвећа 

и сложеним друштве- ним заједницама. 

Филогенија Примата. Филогенија 

Хоминоидеа. Фосили аустралопитецина 

и рода Хомо. Еволуција рода Хомо. 

Фосилне врсте људи. Еволуција 

величине лобање и мозга бипедалних 

хоминина и рода Хомо. 

 

ФИЗИОЛОШКИ ПРОЦЕСИ И 

ХОМЕОСТАЗА 

 

Продукција, асимилација, транспорт, 

складиштење и излучивање супстанци. 

Хормонална регулација физиолошких 

процеса. 

Физиолошке адаптације. Болести човека 
везане за дисфункцију органских 
система изазваних начином живота. 
Заразне болести – епидемиолошки 
ланци 

и превенција. 

 

УТИЦАЈ РАЗВОЈА 

ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Развој људских 

заједница. Динамика 

људске популације. 
Развој градова и загађење животне 
средине. Физиологија здравља кроз 
развој људских заједница. Пораст 

људских популација и одрживи развој. 



 

 

2.БИ. 3.4.3. Разуме и критички анализира конфликт 

између потреба економско-технолошког развоја 

људских заједница и потреба очувања природе и 

биодиверзитета. 
2.БИ. 1.4.4. Познаје утицаје људског деловања на 
животну средину, основне мере заштите животне 

средине и разуме значај тих мера. 2.БИ. 3.4.4. Разуме 
значај и потребу одрживог развоја и критички ана- 
лизира ситуације у којима постоје конфликти интереса 
између потребе економско-технолошког развоја и 
заштите природе и животне средине. 2.БИ. 1.5.1. 
Познаје основне заразне болести, њихове изазиваче, 

одговарајуће мере превенције и личне мере хигијене; 
разуме основне узрочно-последичне односе у овој 
области. 

2.БИ. 2.5.1. Зна које су и како се примењују колективне 

хигијенске мере и разуме смисао тих мера. 

2.БИ. 3.5.1. Разуме механизме имуног одговора на 

заразне болести. 2.БИ. 1.5.2. Препознаје основне 

симптоме поремећаја у раду (и болести) најважнијих 

органа и органских система, основне методе 

дијагностике и уме да примени основне мере 

превенције и помоћи. 
2.БИ. 2.5.2. Зна које мере да примени и на који начин 
како би отклонио или умањио дејство штетних чинилаца 
спољашње средине који су утица- ли на развој болести. 

2.БИ. 1.5.3. Уме да идентификује елементе здравог 

начина живота и у односу на њих уме да процени 

сопствене животне навике. 

2.БИ. 2.5.3. Критички анализира позитивне и негативне 

утицаје различи- тих животних стилова на здравље. 

2.БИ. 3.5.3. Разуме потребе које стоје у основи 

различитих животних стилова младих и механизме 

помоћу којих медији утичу на понашање младих. 
2.БИ. 1.5.4. Уме да општа знања о променама у 
адолесценцији повеже са сопственим искуствима 

(посебно у вези са репродуктивним здрављем). 2.БИ. 
2.5.4. Зна који су критеријуми ризичног понашања и уме 
да препо- зна ситуације које носе такве ризике. 

2.БИ. 1.6.1. Уме да разликује и користи једноставне 

процедуре, технике и инструменте за прикупљање 

података у биологији (посматрање, бројање, мерење). 
2.БИ. 2.6.1. Уме да, уз навођење, реализује сложено 
прикупљање подата- ка, систематизује податке и 
извести о резултату. 

2.БИ. 3.6.1. Разуме значај и уме самостално да реализује 

систематско и дуготрајно прикупљање података. 

2.БИ. 3.6.2. Уме да осмисли једноставан протокол 

прикупљања података и формулар за упис резултата. 

2.БИ. 3.6.3. Уме самостално да прави графиконе и табеле 

према два критеријума уз детаљан извештај. 

– предложи акције заштите и 

унапређења животне средине 

и активно учествује у њима. 
– доведе у везу ефекте 

еколошких фактора са 
динамиком људских 
популација; 

– планира и спроведе 

истраживање кори- стећи 

једноставне процедуре, 

техникe, инструменте и 

литературу; 
– прикупи, прикаже и 

дискутује податке добијене 

истраживањем; 

– изнесе и вреднује аргументе 

на основу доказа; 

– сарађује у тиму, поштујући 

разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични 

допринос постизању договора 

и афир- мишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени 
рад и рад сарадника у групи. 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Наставни план  

 

Разред Трећи 

Недељни фонд часова 3 часа 

Годишњи фонд часова 111 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја програма 



 

 

бити у стању да: 

2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационалне и 

реалне бројеве, разли- чите записе тих бројева и преводи 

их из једног записа у други. 

2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме 

се појављују са- бирање, одузимање, множење, дељење, 

степеновање и кореновање и при томе по потреби 

користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и 
процењује вредност израза у једноставним реалним 
ситуацијама. 

2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде 

на линеарне и квадратне једначине. 

2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде 

на линеарне неједначине и једноставне квадратне 

неједначине. 

2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде 

на систем две линеарне једначине са две непознате. 

2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности 

геометријских објеката, симетрије, транслације и 

ротације у равни. 

2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме и 

површине геоме- тријских фигура у равни користећи 

формуле. 

2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и 

запремине геометриј- ских тела у простору, користећи 

формуле. 

2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за 

представљање једноставних геометријских објеката у 

равни. 
2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда. 
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора,зна основне операције 

са векторима и примењује их. 

2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог 

троугла у једностав- ним реалним ситуацијама. 

2.МА.1.3.1. Препознаје правилност у низу података 

(аритметички и гео- метријски низ...), израчунава чланове 

који недостају, као и суму коначног броја чланова низа. 
2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи 
и скицира график линеарне, квадратне, степене, 
експоненцијалне, логаритамске и тригонометријских 

функција синуса и косинуса. 

2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за 

доношење финан- сијских закључака и одлука. 

2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе 

линеарних једна- чина са највише три непознате. 

2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке 

користећи основна гео- метријска тврђења, метричка 

својства и распоред геометријских објеката. 2.МА.2.2.2. 

Уочава равне пресеке геометријских фигура у простору и 

рачуна њихову површину. 
2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи 
једначину праве и криве другог реда. 

2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању 

проблема. 2.МА.2.3.1. Решава проблеме користећи 

својства аритметичког и геометријског низа, примењује 

математичку индукцију и израз за суму бесконачног 

геометријског низа у једноставним случајевима. 
2.МА.2.4.6. Примењује математичка знања за доношење 

финансијских закључака и одлука. 

2.МА.3.1.6. Решава системе линеарних једначина са и 

без параметара и једноставне системе нелинеарних 

једначина. 

2.МА.3.2.4. Примењује рачун са векторима (скаларни и 

векторски производ...). 

– разликује узајамне положаје 

тачака, пра- вих и равни у 

простору; 

– израчуна површину и запремину 

праве призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде и примени 

их у једноставним ситуацијама; 
– израчуна површину и 

запремину правог ваљка, праве 
купе, зарубљене праве купе и 
лопте, и примени их у 
једноставним ситуацијама; 

– уочава равне пресеке тела и 

израчуна њихову површину; 

– примени Гаусов поступак за 

решавање система линеарних 

једначина; 

– израчуна вредност и примени 

детерминан- те трећег реда; 

– реши једноставан проблем 

који се своди на систем 

линеарних једначина; 

– примени својства скаларног и 

векторског производа при 

решавању једноставних 

проблема; 

– реши једноставне проблеме 
међусобних односа тачака и 
правих у координатној равни; 

– реши једноставне проблеме 

користећи једначине праве и 

кривих другог реда; 

– примени услов додира и одреди 

једначину тангенте криве другог 

реда; 

– примени математичку 

индукцију, аритме- тички и 

геометријски низ у 

једноставним ситуацијама; 

– анализира и образложи 
поступак решава- ња задатка и 
дискутује број решења; 

– користи математички језик за 

система- тично и прецизно 

представљање идеја и решења. 

ПОЛИЕДРИ 
Међусобни односи тачака, правих и 

равни. Угао праве према равни. Диедар. 

Полиедар, правилан по- лиедар. 

Површина и запремина полиедра 

(посебно праве призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде). 
Равни пресеци призме и пирамиде. 
ОБРТНА ТЕЛА 
Цилиндрична и конусна површ. 
Прав ваљак, права купа, зарубљена 

права купа и њихове површине и 

запремине. 
Сфера и лопта. Површина сфере и 
запремина лопте. 
СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА 
Системи линеарних једначина са две и 
три непозна- те. Гаусов поступак. 
Детерминанте другог и трећег реда. 
Крамерово правило. 
ВЕКТОРИ 
Правоугли координатни систем у 

простору, коорди- нате вектора. 
Скаларни и векторски производ 
вектора. Примене вектора. 
АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У 
РАВНИ 
Растојање двеју тачака, површина 
троугла. Разни облици једначине праве, 
угао између две праве, растојање тачке 
од праве. Криве линије другог реда 

(кружница, елипса, хипербола и 
парабола). Однос праве и криве другог 
реда. 
МАТЕМАТИЧКА ИНДУКЦИЈА. 
НИЗОВИ 
Принцип математичке индукције и 

његове примене. Основни појмови о 

низовима. Аритметички и геометријски 

низ. 

 



 

 

 

 

 

Циљ: 

- стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном 

животу и пракси, као и за успешно настављање образовања; 

- развијање менталних способности ученика, позитивних особина личности и научног погледа на свет. 

 

 

 

Задаци: 

 

- стицање знања неопходних за разумевање квантинтативних и просторних односа, као и проблема из разних подручја; 

- стицање опште математичке културе, уз схватање места и значаја математике у прогресу цивилизације; 

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује; 

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет; 

- допринос радном и политехничком образовању ученика; 

- развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције; 

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао  

за самосталан рад, критичност; 

- даље развијање радних, културних, етичких и естетских навика ученика; 

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања. 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

 

1. 

 

 

 

13 

 

 

 

Полиедри 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна и 

демонстративна 

метода  

-текст метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-уочава просторне 

односе 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

12  

 

 

Обртна тела 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

-уочава просторне 

односе 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

3. 

5  

 

 

Вектори 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

метода 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива релације 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

4. 

22  

 

 

Аналитичка геометрија у 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 



 

 

равни метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива релације 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

5. 

8  

 

 

Математичка индукција 

и низови 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива релације 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

6. 

 

 

12 

 

Писмени задаци са 

исправком 

 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

-примењује стечена 

знања 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

Настав

ни план  

 

Недељн

и фонд 

часова 1 + 0,5 часова 

Годишњ

и фонд 

часова 37 + 18,5 часова 

 

 

ЦИЉ: 

Циљ наставе предмета  физика је упознавање  основних физичких  закона на којима почивају области ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА, 

ОСЦИЛАЦИЈЕ,  

 

НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА, ТАЛАСИ И ОПТИКА, стицање знања о методама физичких истраживања, стицање основа за разноврсну 

примену физике у раду и у друштву 

ЗАДАЦИ: 

упознавање ученика са основним законима физике 

-упознавње метода физичких истраживања 

-развој код ученика научног начина мишљења, логичког закључивања и критичко аналитичког духа 

-оспособљавање ученика за квалитетно и квантитетно решавање физичких задатака 

-развијање радних навика и умења ученика и њихове заинтересованости за физику 

-даље упознавање улоге човека у мењању природе и развијању правилног односа ученика према заштити животне средине 

-стицање основа техничке културе 

-навикавање ученика да штеде енергију 

Редни 

број 

наст. 

теме 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

ОБРАДА 

 

УТВРЂИ 

ВАЊЕ 

 

СВЕГА 

1. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА 5 2 7 

2. ХАРМОНИЈСКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ 5 2 7 

3. НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА 5 2 7 

Редни 

број 

наст. 

теме 

 

Број часова Наставни садржај Начин и  

поступак 

остваривања 

програма 

Активности 

ученика у 

остваривању  

програма 



 

 

Редни 

број 

наст. 

теме 

 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и  

поступак 

остваривања 

програма 

Активности 

ученика у остваривању  

програма 

1. 7 ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА 

ИНДУКЦИЈА 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

2. 7 ХАРМОНИЈСКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

3. 7 НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

4. 8 ВРСТЕ ТАЛАСА -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

5. 5 ПОЈАМ О АКУСТИЦИ -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

6. 5 ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 



 

 

7. 6 ТАЛАСНА ОПТИКА -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

8. 6 ДИСПЕРЗИЈА  СВЕТЛОСТИ -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

9. 10 ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

10. 5 ФОТОМЕТРИЈА -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

11. 8 ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна метода 

-практичан рад 

-анализа резултата мерења 

-израда домаћих задатака 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

-мери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја програма 

2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: 

равномерно праволи- нијско кретање, равномерно 

променљиво праволинијско кретање, пренос притиска 

кроз течности и гасове, пливање тела, механичка 

осциловања 
и таласи. 
2.ФИ.1.1.6. Познаје услове за настајање звука и зна да 

наведе његова основна својства као механичког таласа. 

2.ФИ.1.3.1. Описује и објашњава физичке појаве: 

деловање електричног поља на наелектрисане честице и 

проводник, електростатичку заштиту, кретање 

наелектрисаних честица у електричном и магнетном 

пољу, магнетну интеракцију наелектрисања у кретању, 

узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна 

проводника, појаву електромагнетне индукције, принцип 

рада генератора наизменичне струје. 
2.ФИ.1.3.3. Познаје релације и физичке величине које 
описују деловање магнетног поља на наелектрисане 

честице и проводник са струјом (Ло- ренцова и 
Амперова сила). 

2.ФИ.1.3.4. Разликује електромоторну силу и електрични 

напон, унутра- шњу отпорност извора струје и 

електричну отпорност проводника и зна величине од 

којих зависи отпорност проводника. Разликује 

отпорности у колу једносмерне и наизменичне струје 

(термогена отпорност, капацитив- на и индуктивна 

отпорност). 

2.ФИ.1.3.5. Уме да објасни појаву електромагнетне 
индукције и зна Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6. Наводи примере практичне примене знања 

из физике о елек- тричним и магнетним појавама и 

решава једноставне проблеме и задатке користећи 

Кулонов, Омов и Џул–Ленцов закон и примењује их у 

пракси. 2.ФИ.1.4.1. Разуме природу светлости и њена 

основна својства (електро- магнетна природа, видљиви 

део спектра, таласна дужина, фреквенција 

и брзина); уме да наброји и опише физичке појаве 
везане за таласну природу светлости. 

2.ФИ.1.4.2. Описује и објашњава спектар 

електромагнетних таласа у видљивом делу и боје 

предмета. 

2.ФИ.1.4.3. Познаје основне законе геометријске оптике: 

праволинијско простирање светлости, закон одбијања и 

преламања светлости и индекс преламања; тотална 

рефлексија и привидна дебљина и дубина; веза изме- ђу 

оптичке „густине” и индекса преламања. 
2.ФИ.1.4.4. Познаје основна својства огледала и сочива и 
објашњава формирање лика; разуме принцип рада лупе, 
зна шта је увећање, оптичка јачина оптичког елемента. 
Зна шта су главна оптичка оса и карактери- стичне тачке 

сферних огледала и сочива и уме да нацрта лик предмета. 
2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: 
равномерно кружно кретање, равномерно променљиво 
кружно кретање, хоризонталан хитац, сударе тела, 
протицање идеалне течности, појам средње брзине, 
законе одржања, хармонијске пригушене осцилације. 

2.ФИ.2.1.4. Познаје основне величине којима се описују 

механички тала- си; користи везе између ових величина 

за објашњење појава код таласа; објашњава својства 

звука. 
2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за 

мерење физичких величина, на пример, густине, средње 
брзине, убрзања, коефицијента трења клизања, константе 
еластичности опруге, брзинe звука у ваздуху...; уме да 

– користи научни језик физике за 

описивање физичких појава; 

– користи одговарајуће појмове, 

величине и законе за 

објашњавање основних каракте- 

ристика магнетног поља 

сталних магнета и електричне 

струје; 
– анализира кретање 

наелектрисаних че- стица у 
електричном и магнетном пољу 

и објашњава примену 
(осцилоскоп, масени сепаратор, 
циклотрон); 

– опише деловање магнетног 

поља на струј- ни проводник и 

наводи примере примене; 

– разликује материјале према 

магнетним својствима; 

– повезује индуковану 

електромоторну силу са 

променом магнетног флукса и 

наводи њену примену 

(трансформатори, магнетне 

кочнице); 
– разликује физичке величине код 

једно- смерне и наизменичне 
електричне струје; 

– разликује појмове активне и 

реактивне от- порности и снаге 

код наизменичне струје; 

– процени и израчуна потрошњу 

електричне енергије 

– тумачи начин преношења 

електричне енергије на даљину 

(од генератора наизменичне 

струје до потрошача, степен 

корисног дејства); 

– анализира енергијске 
трансформације код 
хармонијских, пригушених и 
принудних осцилација; 

– објасни и анализира процесе у 

електрич- ном осцилаторном 

колу; 

– разуме појам механичке 

резонанције, услове њеног 

настајања и примену; 

– опише и објасни различите 

врсте меха- ничких таласа и 

њихове карактеристичне 

параметре; 
– примењује законе одбијања и 

преламања таласа; 

– разликује звук, ултразвук и 

инфразвук и познаје њихову 

примену; 

– разликује карактеристике звука 

(висина, јачина, боја), познаје 

штетан утицај буке и мере 

заштите; 
– анализира Доплеров ефекат у 

различитим ситуацијама; 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 
Магнетно поље и магнети. 
Магнетна индукција, јачина магнетног 

поља и магнетни флукс. 

Кретање наелектрисаних честица у 

магнетном и електричном пољу. 
Деловање магнетног поља на струјне 
проводнике . 
Демонстрациони огледи: 
– Ерстедов оглед. 
– Интеракција два паралелна струјна 

проводника. 
– Деловање магнетног поља на 

електронски сноп. 
– Деловање магнетног поља на рам са 

струјом. 
– Лоренцова сила. 
Лабораторијска вежба: 
1. Одређивање хоризонталне 

компоненте магнетног поља Земље 
Предлог за пројекат 
1. Магнетно поље Земље (од историје 

и географи- је до физике, тангентна 

бусола, компас, мерење компоненти) 
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА 
Појава електромагнетне 

индукције. Фарадејев закон и 

Ленцово правило. 

Електромагнетна индукција и 

закон одржања енергије. 
Демонстрациони огледи: 
– Појава електромагнетне индукције 

(помоћу магнета, калема и унимера, 

комплет расклопиви трансформатор). 
– Ленцово правило. 
НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА 
Појам наизменичне струје. Вредности 

напона и струје. 

Отпорности у колу наизменичне струје 

и Омов закон за RLC коло. 

Снага наизменичне струје. Ефективне 

вредности напона и струје. 
Пренос електричне енергије на даљину. 
Демонстрациони огледи: 
– Генератор, пренос енергије од 

извора до потро- шача. 
– Фазни померај наизменичне струје 
– Демонстрациони трансформатор. 
Лабораторијска вежба: 
11. Омов закон за RLC коло. 

ХАРМОНИЈСКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ 

Механичке хармонијске 

осцилације. Енергија хармонијског 

осцилатора. 
Математичко и физичко клатно. 
Пригушене осцилације. Принудне 

осцилације, резонанција. 
Електрично осцилаторно коло. 
Демонстрациони огледи: 
– Хармонијске осцилације (тег на 

еластичној опру- зи, мaтематичко 

клатно... ) 
– Пригушене осцилације. 
– Појава резонанције (механичке и 

електричне). 
Лабораторијска вежба: 
12. Мерења помоћу математичког и 

физичког клатна. 

13. Пригушене осцилације, одређивање 

логаритам- ског декремента 
МЕХАНИЧКИ ТАЛАСИ 



 

 

представи резултате мерења таблично и графички и на 
основу тога дође до емпиријске зависности, на пример, 
силе трења од силе нормалног притиска, периода 
осциловања математичког клатна од његове дужине, 
периода осциловања тега на опрузи од масе тега. 

2.ФИ.2.3.1. Објашњава физичке појаве: електрично 

пражњење у гасови- ма, појаву индуковане ЕМС у 

различитим случајевима, самоиндукцију и међусобну 

индукцију, настајање, основне карактеристике и спектар 

електромагнетних таласа, својства магнетног поља 

Земље. 
2.ФИ.2.3.4. Зна отпорности у колу наизменичне струје и 
разлику између њих; примењује Омов закон за серијско 
RLC коло и уме да изрази актив- ну снагу преко 

ефективних вредности наизменичне струје и напона. 

2.ФИ.2.3.5. Решава проблеме и задатке примењујући 

законе електроста- тике, електродинамике и магнетизма; 

користи уређаје и мерне инстру- менте и на основу 

анализе добијених резултата долази до емпиријске 

зависности између физичких величина. 
2.ФИ.2.4.1. Разуме и описује појаве таласне оптике 
(дифракцију и интер- ференцију, дисперзију, 
поларизацију, спектар). 

2.ФИ.2.4.2. Зна Снелијус–Декартов закон као и 

апсолутни и релативни индекс преламања. 

2.ФИ.2.4.3. Користи једначине сочива и огледала за 

објашњење и приме- ну оптичких система (лупа, 

микроскоп, телескоп, спектроскоп). 

2.ФИ.2.4.4. Уме да објасни недостатке (аберације) сочива 

и разуме основ- ни начин исправљања далековидости и 

кратковидости људског ока. 

2.ФИ.2.4.5. Разликује реалне од имагинарних ликова; 

уме да објасни преламање светлости кроз планпаралелну 

плочу и призму. 

објасни спектар 

електромагнетних таласа и наведе 

примере примене 

електромагнетног зрачења 

(пренос сигнала на даљину: 

мобил- на телефонија, интернет, 

GPS; форензика...); 
– образлаже појаве које су 

последица тала- сне природе 
светлости и њихову примену 
(полариметар, спектрални 
апарати, интер- ферометри, 
холографија, ...); 

– наведе и објасни примере 

оптичких појава у природи 

(дуга, фатаморгана, боје 

предмета..) 
– примењује законе геометријске 

оптике; 
– кратко опише физику људског 

ока и при- мену оптичких 

инструмената; 

– познаје штетне утицаје 

електромагнетног зрачења 

(сунце, соларијум, заваривање, 

далековод, трафо-станице, 

мобилни теле- фони, …) и 

начине заштите; 
– самостално постави 

експеримент, прикупи податке 

мерењем, обради их на одговара- 
јући начин (табеларно, 
графички) одреди тражену 
величину са грешком мерења, 
објасни резултате експеримента 
и процени њихову сагласност са 

предвиђањима (овај исход се 
односи на све наведене области); 

Врсте механичких таласа. 

Једначина таласа. Енергија и 

интензитет таласа. 
Одбијање и преламање таласа. 
Принцип суперпозиције. 

Прогресивни и стојећи таласи. 
Демонстрациони огледи: 
– Врсте таласа (помоћу таласне 

машине или таласне каде). 

– Одбијање и преламање таласа 

(помоћу таласне каде, WSР 

уређаја...). 



 

 

2.ФИ.3.1.3. Објашњава појаве везане за принудне 

осцилације; пригушене осцилације, Доплеров ефекат и 

слагање таласа; зна да решава сложене задатке о 

осцилацијама и таласима. 
2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: 
котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, 

пренос механичких таласа кроз течности и гасове, 
динамичка равнотежа тела, механичка осциловања и 
таласи; користи уређаје и мерне инструменте за 
одређивање физичких величина, на пример, коефицијент 
површинског напона, модул еластичности, фреквенција 
осциловања звучне виљушке, момент инерције, убрзање 

куглице која се котрља низ коси жлеб. 

2.ФИ.3.1.5. Представља резултате мерења таблично и 

графички и на основу тога долази до емпиријске 

зависности: убрзања куглице од на- гибног угла жлеба, 

силе трења од степена углачаности подлоге, периода 

осциловања физичког клатна од његове редуковане 

дужине, амплитуде амортизованог осциловања тега на 

опрузи од времена. 
2.ФИ.3.3.1. Објашњава физичке појаве: деловање 
спољашњег електрич- ног поља на дипол, различито 
понашање дијамагнетика, парамагнетика и 
феромагнетика у спољашњем магнетном пољу и, на 
основу тога, наводи примере практичне примене 

феромагнетика, магнетни хистерезис, прин- цип рада 
генератора наизменичне струје заснован на Фарадејевом 
закону електромагнетне индукције, принцип рада 
Теслиног трансформатора, притисак електромагнетних 
таласа. 

2.ФИ.3.3.3. Разуме појам енергије електричног и 

магнетног поља и израчунава, на основу познатих 

релација, енергију електричног поља у плочастом 

кондензатору и магнетну енергију у соленоиду. 
2.ФИ.3.3.4. Повезујући знања о макропојавама у области 

магнетизма са честичном структуром, односно атомом, 
разуме микропојаве, на пример, на основу познавања 
магнетног момента струјне контуре, разуме магнет- ни 
момент атома и његову везу са орбиталним моментом. 

2.ФИ.3.3.5. Решава сложеније проблеме, рачунске и 

експерименталне задатке, и формулише научна 

објашњења појава примењујући законе електростатике, 

електродинамике и магнетизма и истраживачки приступ, 

не само у оквиру наставног предмета, већ их препознаје и 

решава и у пракси и свакодневном животу. На пример, 

осмишљава начин решавања проблема у струјним 

колима са R, L, C елементима, експериментално их 

одређује и тумачи добијене резултате; разуме физичке 

процесе и релације у вези са осцилаторним LC колом. 

2.ФИ.3.4.1. Уме да одреди зависност увећања сферних 
сочива и огледала од положаја предмета и користи 
оптичарску једначину за израчунавање параметара 
оптичких сочива. 

2.ФИ.3.4.2. Зна да објасни конструктивну и 

деструктивну интерферен- цију. 

2.ФИ.3.4.4. Објашњава дифракцију помоћуХaјгенсовог 

принципа; двојно преламање, Брустеров и Малусов 

закон. 

– решава квалитативне и 

квантитативне проблеме, јасно и 

прецизно изрази идеју, објасни 

поступак решaвања и анализира 

добијени резултат (овај исход се 

односи на све наведене области); 
– безбедно по себе и околину 

рукује уређа- јима, алатима, 
материјалима; 

– анализира примере из 

свакодневног живота који 

потврђују значај физике за 

разумевање природних појава 

и развој природних наука и 

технологије; 
– самостално планира, скицира, 

реализује и презентује пројекат; 

– уочи проблем, самостално га 

дефинише, предложи могућа 

решења, истражи и постави 

експеримент. 

АКУСТИКА 
Извори и карактеристике 

звука. Инфразвук и 

ултразвук Доплеров 

ефекат. 
Демонстрациони огледи: 
– Својства звучних извора (монокорд, 

звучне виљушке, музички 

инструменти и сл.). Звучна 

резонанција. 
Лабораторијске вежбе: 
14. Мерење брзине звука у ваздуху 

(ваздушни стуб). 

15. Одређивање брзине звука помоћу 

Кунтове цеви са тонгенератором 
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ 
Појам и Спектар електромагнетних 

таласа. Енергија и интензитет 

електромагнетних таласа. 

Демонстрациони огледи: 

– анимације на рачунару (Херцови 
огледи, радар, пренос радио 
таласа...) 

– рад сензора 
Предлог за пројекат 
2. Пренос сигнала 
3. Детекција објеката у атмосфери 

радари, рад контроле лета, 

невидљиви авион. 
ТАЛАСНА ОПТИКА 
Интерференција и Дифракција 

светлости. Поларизација светлости. 

Дисперзија светлости. Расејање и 

апсорпција светлости. 
Доплеров ефекат у оптици. 
Демонстрациони огледи: 
– Интерференција ласерске светлости 
– Дифракција ласерске светлости на 

(оштрој ивици, пукотини, нити...) 

– Поларизација светлости помоћу 

поларизационих филтера. 

– Дисперзија беле светлости 

помоћу стаклене призме. 
Лабораторијска вежба: 
16. Мерење таласне дужине светлости 

дифракцио- ном решетком. 
ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА 
Брзина светлости. 
Закони одбијања и преламања 

светлости. Тотална рефлексија. 

Огледала. 
Сочива. 
Демонстрациони огледи: 
– Оптика на магнетној табли (Закони 

геометријске оптике, Тотална 

рефлексија, Формирање ликова код 

огледала и сочива – магнетна табла 

или оптичка клупа). 
Лабораторијске вежбе: 
17. Одређивање индекса преламања 

планпаралелне плоче. 
18. Одређивање жижне даљине сочива. 
ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 
Око. Лупа. Микроскоп. Телескоп. 
Демонстрациони огледи: 
– Принцип рада оптичких инструмената. 
Лабораторијска вежба 
19. Одређивање увећања микроскопа. 
Предлог за пројекат 
4. Обновљиви извори енергије 
(ветрогенератори, соларни панели, мини 
хидроелектране,...еколошки аспекти, 
степен корисног дејства, трендови 



 

 

развоја) 

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Циљ и задаци: 

 

Циљ наставног предмета рачунарство и информатика за трећи разред гимназије природно-математичког и друштвено-језичког смерa је 

стицање основне програмерске писмености у даљем школовању и будућем раду. 

 

Задаци наставе рачунарства и информатике за трећи разред су: 

 

 Развијање способности за потпуно, прецизно и концизно дефинисање проблема и могућих поступака за њихово решавање. 

 Упознавање са алгоритамским начином решавања проблема. 

 Упознавање принципа коришћења програмских језика и њихове намене. 

 Овладавање коришћењем типова података и основним алгоритмима. 

 Упознавање и практично коришћење програмског језика Pascal за решавања проблема на рачунару. 

 

 



 

 

 

 

Наставни план 

 Овладавање принципима креирања модуларних и добро структурираних програма. 

 

Фонд: 1 час недељно и 30 часова вежби годишње у блок настави 

 

 

 

 

 

Наставни предмет-рачунарство и информатика 

 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

1. 3 
Решавање проблема помоћу 

рачунара 

 фронтални 

 индивидуални 

15. Упознаје се са 

сврсиходношћу 

програмирања. 

16. Уче како да неком 

проблему приступе на 

најбољи начин са 

циљем да га што лакше 

реше. 

17. Уче шта су алгоритми, 

синтакса и семантика. 

18. Уче основне поделе 

програмских језика. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3 Увод у програмски језик Pascal 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

- Уче зашто је, када и ко 

направио програмски 

језик Pascal. 

- Уче основне делове 

неког програма у 

Pascal-у. 
- Уче синтаксе дијаграме. 

 Упознавају се са радним 

окружењем Pascal-a. 

3. 4 
Апстракције података и 

једноставни типови података 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче детаљније о појмовима 

који су опшеприсутни у 

програмирањуа самим тим и у 

Pascal-у:  

 меморијска локација 

редни 

број 
наставни садржај 

обрада, 

утврђивање, 

провера 

вежбе на 

блок 

настави 
укупно 

1. Решавање проблема помоћу рачунара 3 1 5 

2. Увод у програмски језик Pascal 3 1 5 

3. Апстракције података и једноставни типови података 4 2 6 

4. Наредбе и изрази 3 2 5 

5. Наредбе гранања 2 4 6 

6. Наредбе за понављање (петље) 3 5 8 

7. Функције и процедуре 6 4 10 

8. Тип низа 3 5 8 

9. Тип слога 2 3 5 

10. Фајлови (датотеке) у Pascal-у 3 3 6 

11. Писмени задаци са исправкама 4 0 4 

  
36 30 66 



 

 

 подаци 

 имена 

 резервисане речи 

 специјална имена 

 промењиве 

 константе 

 целобројни тип и 

његове функције 

 реални тип и његове 

функције 

 логички тип и његове 

функције 

 знаковни тип и његове 

функције 

 стринг 

 интервални и набројиви 

тип 

4. 3 Наредбе и изрази 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче синтаксу и семантику 

израза. 

 Уче наредену доделе (:=). 

 Уче Аритметичке и логичке 

изразе. 

 Уче алгоритам размене 

вредности две променљиве. 

 Уче процедуре за уношење и 

штампање података. 

 Уче 

програмирањеједноставних 

математичких формула 

(нумеричких и логичких) и 

једноставних програма за 

учитавање и штампање 

података. 

5. 2 Наредбе гранања 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче на који начин 

фунционишу наредбе гранања: 

if и case. 

 Уче алгоритме за: 

 одређивање минимума 

или максимума два или три 

броја 

 уређивање два/три броја 

у монотоно неопадајући или 

нерастући поредак 

 одређивање сутрашњег 

и јучерашњег датума 

 приказ назива дана у 

недељи на основу учитаног 

редног броја дана 

6. 3 Наредбе за понављање (петље) 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче на који начин 

фунционишу наредбе 

понављања: for, while и repeat. 

 Уче алгоритме за: 

 табелирање вредности 

функција (нумеричких и 

логичких) 

 израчунавање сума и 

производа, израчунавање 

рекурентних израза 

 испитивање својстава 

целих бројева 

7. 6 Функције и процедуре 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче шта су функције и 

процедуре у Pascal-у. 

 Уче како се дефинишу и 

позивају функције и 

процедуре. 

 Уче да користе рекурзивне 



 

 

функције и процедуре на 

једноставним примерима. 

 Уче да праве сложеније 

програме користећи се 

фунцијама и процедурама. 

8. 3 Тип низа 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Упознају се са појмом 

једнодимензионалног низа као 

и његовим основним деловима 

а потом уче следеће алгоритме: 

 основне операције са 

низовима 

 израчунавање 

минималне/максималне 

вредности низа 

 претраживање у низу 

(секвенцијално и бинарно) 

 сортирање низа 

(уметањем, избором, 

разменом), њихово 

упоређивање као и 

временска и просторна 

сложеност алгоритма 

 Упознају се са појмом 

дводимензионалног низа као и 

његовим основним деловима а 

потом уче следеће алгоритме : 

 израчунавање и 

трансформација на табели и 

њеним деловима 

 репрезентација скупа 

целобројних тачака у равни 

и испитивање њихових 

једноставних особина 

9. 2 Тип слога 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче појам и дефиницију типа 

слога. 

 Уче приступ пољима слога. 

 Уче чему служи и како се 

користи наредба with. 

 Уче поступак формирања и 

обраде табела 

10. 3 Фајлови (датотеке) у Pascal-у 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче рад са текстуалним 

фајловима у Pascal-у. 

Уче наредбе за 

отварање, читање, 

уписивање и затварање 

фајла. 

Уче поступке за 

детекцију краја фајла. 

Уче алгоритме за 

формирање и приказивање 

фајла. 

11. 4 Писмени задаци са исправкама 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

Самостално решавају 

задатке из Pascal-a у 

писменој форми на једном 

школксом часу из 

претходно обрађених 

области. 

Врше исправку 

писменог задатка како би 

уочили грешке. 

 

Блок настава 

редни 

број 

блока 

број 

часова 
наставни садржај активности ученика 

начин и поступак 

остваривања 

програма 



 

 

1. 6 

Решавање проблема помоћу рачунара. 

Увод у програмски језик Pascal. 

Апстракције података и једноставни типови података. 

Наредбе и изрази. 

 уочавају 

 учествују у решавању  задатака 

 закључују 

 одговарају на питања 

 анализирају 

 групни рад 

 практичан рад 

2. 6 
Наредбе гранања. 

Наредбе за понављање (петље). 

3. 6 
Наредбе за понављање (петље). 

Функције и процедуре. 

4. 6 
Функције и процедуре. 

Тип низа. 

5. 6 
Тип слога. 

Фајлови (датотеке) у Pascal-у. 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Наставни план 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Опера,оперета и балет у XIX 

веку 

7 3 10 

Немачка музика до почетка 

XX века 

4 3 7 

Националне школе у 

романтизму 

 

8 4 12 

Јужнословенска музика XIX 

века 

4 3 7 

    

    

    

Укупно 23 13 36 

 

 

Циљ: 

Циљ наставе предмета музичка уметност је да подстицањем, стварањем и даљим неговањем интересовања, навика и потреба за слушање 

вредних музичких остварења развија код ученика љубав према музичкој уметности, допринесе њиховом естетском и хуманом развоју и 

подизању нивоа њихове музичке и опште културе. 

Задаци: 

- упозна ученика са изражајним средствима музичке уметности и особеностима основних музичких стилова и жанрова;  

- упозна ученика, кроз слушање музике, са највреднијим делима различитих стилова и облика; 

- усваја и прошири основне музичкотеоријске појмове историјским редом; 

- створи и развије навике код ученика да слушају вредна музичка дела, прате музички живот, изграђују позитиван став према музичкој 

уметности и праве сопствене дискотеке; 

- богати и оплемењује емоционални живот ученика и развије способности за процену уметничке вредности; 

- васпитава ученика у неговању националног идентитета, патриотизма, хуманизма и интернационализма; 

- негује певање и свирање познатих примера из дела српске, југословенске и светске музике; 

- негује хорско и оркестарско музицирање у школи. 

 

Наставни предмет музичка култура-Друштвено језички смер 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 10 

Опера,оперета и 

балет у XIX веку 

Вербална метода 

-фронтални рад 

- Слушање музике 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 



 

 

-Одговарају 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

7 

Немачка музика до 

почетка XX века 

Вербална метода 

-фронтални рад 

- Слушање музике 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

3. 12 

Националне школе у 

романтизму 

 

Вербална метода 

-фронтални рад 

- Слушање музике 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

4. 7 

Јужнословенска 

музика XIX века 

 

Вербална метода 

-фронтални рад 

- Слушање музике 

-Слушају 

предавања 

-Обнављају 

-Постављају 

питања 

-Слушају музику 

-Размењују 

информације о 

музичким 

догађајима 

-Одговарају 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Наставни план  

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Општи део 1 - 1 

Ликовна дела и споменици 

културе 

8 4 12 

 

Самостално ликовно 

изражавање 

- 7 7 

Ликовна дела и споменици 

културе 

7 4 11 

Самостално ликовно 

изражавање 

- 5 5 

Укупно 16 20 36 

 

 

Циљ:  
Циљ образовања у ликовној уметности је откривање свих расположивих могућности код ученика за ликовно изражавање, оспособљавање за 

разумевање ликовних дела, као и оплемењивање личности ученика у складу с друштвеном, хуманистичком и стручном оријентацијом. 

Задаци: 

- уводи ученика у свет вредности стваралачког мишљења кроз проблемске задатке у практичном и теоретском раду; 

- упути ученика да схвати уметничко дело у оквиру друштвено-историјских услова; 

- оспособи ученика да стечена практична и теоретска знања примени у будућим занимањима; 

- упозна ученика с ликовним законитостима кроз самостална ликовна остварења; 

- уведе ученика у свет опажања и доживљавања ликовних дела и упути да се критички односи према властитим и туђим ликовним делима; 

- развија лични однос ученика према сликарским, графичким, вајарским и архитектонским остварењима, као и остварењима примењених 

уметности и дизајна; 



 

 

- упозна ученика с основним одликама и развојем уметности у друштвено-историјским раздобљима у нас и у свету; 

- омогући свестрани развој ученикове личности, како емоционално-доживљајних тако и интелектуално-креативних способности; 

- развија потребе и смисао за самостално стварање образовања и доживљавања уметничких дела у условима слободног изражавања 

стваралачких могућности појединца у нашем друштву; 

- упути ученика да тумачи уметност на научним основама како би доприносио оплемењивању међуљудских односа; 

- изгради схватање код ученика да истицање универзалности ликовног језика утиче на укидање језичких, националних и расних раздвајања; 

- упозна ученика с ликовним наслеђем наше земље, како би се развијали смисао, осећања и потребе неговања културних тековина; 

- изгради схватања код ученика да бављење ликовним уметностима треба да постане навика неопходна за развој целовите личности 

 

 

Наставни предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 

 

1 

Општи део 

 Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају 

 

2. 

 

 

12 

Ликовна дела и 

споменици културе 

Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

Демонстративна 

Комбинована  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 

размишљају, 

излажу стечена 

знања 

3. 

 

7 

 

Самостално ликовно 

изражавање 

Облик рада: 

Индивидуални 

Рад у пару 

Метода:  

Практични рад и 

радионица 

Цртају, сликају 

4. 

 

11 

Ликовна дела и 

споменици културе 

Облици рада: 

Индивидуални 

Фронтални 

Комбиновани  

Методе:  

Вербална 

Демонстративна 

Комбинована  

Стичу знања о 

ликовним делима и 

споменицима 

културе, овладавају 

ликовним језиком, 

развијају 

способности за 

уочавање и 

разликовање 

култура и стилова у 

уметности. 

Слушају, 

постављају питања, 

критички 



 

 

размишљају, 

излажу стечена 

знања 

5. 

 

5 

Самостално ликовно 

изражавање 

Облик рада: 

Индивидуални 

Метода:  

Практични рад и 

радионица 

Цртају, сликају 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Наставни план  

 

 

 

Наставни садржај 

 

 

Број  

часова 

обраде 

Број часова  

утврђив. 

 

Провера 

Укупан 

број  

часова 

Процена психомоторних способ.   6 6 

Одбојка-техника 5 5 1 11 

Атлетика-спринт трчање 3 4 1 8 

Гимнастика-Вежбе на тлу 7 6 1 14 

Кошарка-техника 5 6 1 12 

Рукомет-техника 5 4 1 10 

Одбојка- тактика 4 3 1 8 

Процена психомоторних способ.   3 3 

     

     

Укупно 29 28 15 72 

 

 

Циљ: Да ученици кроз разноврсне облике система физ. вежбања,теоретског васпитања, образовања и напора мисли схвате смисао,врдности 

и значај спонтаних и организованих кретно-игровних и спортских активности за свој физички раст и развој,здравље и радну способност, 

личну и друштвену срећу. 

Задаци:Да ученици: 

 заволе игру,кретање,вежбање,спорт као средство физичког васпитања 

 постигну хармоничан физички раст и развој , побољшају моторичке способности и правилно држање тела; 

 прошире хигијенске навике ради ефикасног унапређења и чувања здравља, повећања отпорности организма на штетне утицаје 

савременог начина живота и рада и неповољне утицаје средине; 

 усвоје одређена моторичка знања, умешћа и навике неопходне за ефикасно испуњење потреба јачања и очувања здравља, 

коришћења слободног времена за физ. васп. и решавање свакодневних кретних захтева; 

 подстичу, активирају и самопотврђују скривене способности и моторичке надарености за интегрално усавршавање у креативно-

игровним и спортским активностима. 

 

 

Редни  

број 

нас.теме 

Бр. 

час. 

 

Наставни садржај 

Начин и  

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 6 Провера психомоторних особина Појединачан 

и практичан 

рад 

 

2. 11 Одбојка-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети руку  

и    поскоци 

 

3. 8 Атлетика-спринтерско трчање; 

техника 

Појединачан 

рад  и 

практичан 

рад 

Рад ногама 

4. 14 Гимнастика-вежбе на тлу Групни и  

практичан 

рад 

Покрети 

руку,трупа 

и ногу 

5. 12 Кошарка-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

6. 10 Рукомет-техника Групни и Покрети 



 

 

практичан 

рад 

руку 

и ногу 

7. 8 Одбојка-тактика Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

8. 3 Провера психомоторних особина Појединачан 

и практичан 

рад 

 

 

Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Наставни план  

 

 

Наставни садржај Број 

часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Увод 0 1 1 

Тајна Христова-јединство Бога и 

човека као циљ због кога је Бог 

створио свет 

1 1 2 

Христово оваплоћење и страдање, 

смрт као последица греха првих људи 

 

2 2 4 

Бог је васкрсао Христа из мртвих 

Духом Светим 

2 2 4 

Исус Христос као нови Адам и 

начелник све твари 

2 2 4 

Улога духа светога у сједињењу људи 

и створене природе са Христом 

3 2 5 

Литургија као икона истинског 

постојања света- Царства Божијег 

3 3 6 

Апостолско прејемство 4 2 6 

Распеће и Васкрсење Христово у 

православној иконографији 

1 3 4 

Укупно 18 18 36 

 

 

Циљеви верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере 

и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи 

целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом упознавање ученика са вером и 

духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се остварују у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанстава. 

 

 

Задаци верске наставе су да код ученика: 

      -развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, 

према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

      - буди потребу и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека  и  света, о људској слободи, о животу 

у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју 

и за себе; 

    - развија и негује тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве или 

верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између 

заједнице и своје властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и , пре и после свега, са Богом; 

    - изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

    - изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа 

према Богу, људима и природи. 

 

Наставни предмет-верска настава-Православни катихизис 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 



 

 

1. 1 Увод 

 -индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

2 

 

 

 

Тајна Христова-јединство 

Бога и човека као циљ због 

кога је Бог створио свет 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

3. 4 

Христово оваплоћење и 

страдање, смрт као 

последица греха првих људи 

 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

4. 4 
Бог је васкрсао Христа из 

мртвих Духом Светим 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

5. 4 
Исус Христос као нови Адам 

и начелник све твари 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 



 

 

 другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

6. 5 
Улога духа светога у 

сједињењу људи и створене 

природе са Христом 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

7. 6 
Литургија као икона 

истинског постојања света- 

Царства Божијег 

индивидуални облик 

рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

8. 6 Апостолско прејемство 

индивидуални облик 

рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

9. 4 
Распеће и Васкрсење 

Христово у православној 

иконографији 

индивидуални облик 

рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 



 

 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљеви и задаци 

 

 

«Грађанско васпитање» има за циљ да оспособи ученике за компетентан, агажован и одговоран живот у савременом грађанском друштву. На 

часовима «Грађанског васпитања» ученици ће се упознати са базичним концептима из ове области, као што су демократија, политика, 

грађанин и грађанско друштво. Имаће прилику да стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у 

демократском друштву, као и да овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени за покретање грађанских иницијатива и 

конкретних акција. 

Циљ предмета ГВ-а је да се код ученика постигну промене на нивоу знања, вештина, ставова, вредности као предпоставке за целовит развој 

личности и закомпентентан, одговоран и ангажован живот у савременом Грђанском друштву у духу поштовања људских права и основних 

слобода. 

 

 

 

Садржај 

образовно 

васпитне 

области 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и 

задаци 

садржаја 

програма 

Увод  2 

Разговарају, 

размењују 

мишљења 

Разговор 

дебата 

Поглед 

уназад, 

подсећање на 

научено и 

сазнање о 

новом 

Демократија 

и 

демократско 

одлучивање 

8 

Разговарају, дебата, 

самостални  рад, 

аргументовање, 

анализирање, 

извођење 

сопствених 

закључака,активно 

укључивање у 

различите процесе 

Разговор, 

дебата, 

самосталан 

рад, рад у 

малим 

групама, 

истраживачки 

рад, 

радионице 

Стварање 

слике 

осопственом 

местуи улози 

због 

унапређења 

положаја 

детета, самим 

тим 

развијање 

квалитетније 

демократске 

личности 

Грађански 

активизам 
7 

Читају штампу, 

посећују медијске 

куће, играју улоге 

,истражују 

анализирају изводе 

закључке 

Радионице , 

самосталан 

истраживачки 

рад,  рад у 

групи, дебата , 

активизам 

Разумевање 

улпге и 

значаја 

медија у 

друштву, 

стварање 

квалитетније 

слике дететс 

кроз и у 

медијима 

Удружење 

грађана и 

НВО 

15 

Предлажу, 

учествују активно у 

разматрању 

предлога, шаљу 

предлоге медијима 

и институцијама , 

вреднују сопствене 

активности          

Самосталан 

рад 

Тимски рад, 

Радионица 

Игра улога 

Развиајње 

демократске 

мисли и 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

 

ФОНД ЧАСОВА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД- ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Нед. Год. Блок  

1. Српски језик и књижевност 3 108  

 2. Први страни језик 2 72  

       3. Други старни језик 2 72  

 5. Логика 2 72  

 6 Историја 2 72  

 7. Географија  2 72  

 8 Биологија 3 108  

 9. Математика 5 180  

10. Физика 3 108  

11. Хемија 3 108  

12. Рачунарство и информатика 1 36 30 

15. Физичко васпитање 2 72  

Укупно : А 30 1080 30 

Укупно : А 30 1110 

Редни 

број 
В. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава /Грађанско васпитање 1 36 

Редни 

број 
Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Редовна настава 30 1110 

2. Допунска настава 1 до 30 

3. Додатни рад 1 до 30 

Редни број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1. Час одељењског старешине/заједнице 1 72 

2. Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 30-60 

3. Екскурзије  до 5 дана 



 

 

А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Наставни план  

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Недељни фонд 

часова 

Годишњи фонд 

часова 

Књижевност 35 29 - 64 

Језик 13 12 - 25 

Култура изражавања 12 7 - 19 

Укупно 60 48 3 108 

 

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, 

критичког ума и оплемењеног језика и укуса. 

 

Задаци наставе српског језика и књижевности су да: 

 -упознају ученике са књижевном уметношћу; 

-развија хуманистичко и књижевно образовање на најбољим делима српске и светске културне баштине; 

-усавршава литерарну рецепцију, развија књижевни укус и ствара трајне читалачке навике; 

-упућује ученике на истраживачки и критички однос према књижевности, и оспособљава их за самостално читање,  доживљавање, 

разумевање, тумачење и оцењивање књижевно-уметничких дела; 

-обезбеђује функционална знања из теорије и историје књижевности ради бољег разумевања и успешног проучавања уметничких текстова; 

-оспособљава ученике да се поуздано служе стручном литературом и другим изворима сазнања; 

-шири сазнајне видике ученика и подстиче их на критичко мишљење и оригинална гледишта; 

-васпитава у духу општег  хуманистичког  прогреса и на начелу поштовања, чувања и богаћења културне и уметничке баштине, 

цивилизацијских тековина и материјалних добара у оквирима српске и светске заједнице; 

-уводи ученике у проучавање језика као система; 

-уводи ученике у лингвистичка знања и појмове; 

-развија језички сензибилитет и изражајне способности ученика; 

-оспособљава ученике да теоријска знања о језичким појавама и првописној норми успешно примењују у пракси; 

-васпитава у духу језичке толеранције према другим језицима и варијантним особеностима српског језика; 

-развија умења у писменом и усменом изражавању; 

-подстиче ученике на усавршавање говорења, писања и читања, као и на неговање културе дијалога; 

-оспособљава ученике да се успешно служе разним облицима казивања и одговарајућим функционалним стиловима у различитим говорним 
ситуацијама; 

-подстиче и развија трајно интересовање за нова сазнања, образовање и оспособљавање за стално самообразовање. 



 

 

 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

 

 1. 

 

 

 

64 

 

 

 

Књижевност 

 

I  Модерна 

II  Међуратна и ратна 

књижевност 

III  Лектира 

 

-фронтални рад, 

-вербалне  методе, 

-изражајно читање и 

рецитовање, 

расправљање, 

-драматизација 

текстова. 

 

 

 

- активно слушање, 

-јасна опажања и 

саопштавања кроз 

истраживачке 

методе рада, 

-коришћење 

одабране и 

приступачне 

литературе о 

делима и писцима, 

-алтернативна 

решења и критички 

однос кроз 

самостално 

закључивање, 

-повезивање 

претходног знања 

са стеченим. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

      Језик 

 

I  Творба речи 

II  Лексикологија 

III Синтакса 

IV  Правопис 

 

-фронтални рад, 

-вербалне  методе, 

-групни рад. 

 

 

- усвајање оснвних 

информација о 

историји срп. књ. 

јез. и кратак 

преглед 

досадашњег стања 

-језик као средство 

комуникације 

-обнављање и 

систематизација 

градива из 

претходних разредз 

просиривање 

знања(грађење 

речи, падежи, 

глаголи, гл. обл., 

гласовне промене) 

-главна правила 

акценатске норме 

-писање туђица и 

позајмљених 

скраћеница и 

обнављање 

правописних 

правила обрађених 

у претходним 

разредима. 

  

 

 

3. 

 

 

 

19 

 

 

 

Култура изражавања 

 

I  Усмено изражавање 

II  Писмено изражавање 

-фронтални рад, 

-индивидуални рад. 

 

 

- описивање, 

ортретисање, 

приказ (књиге, 

филма, позорисне 

представе, писање 

репортаже, писање 

самосталних 

литерарних радова, 

домаћих и 

писмених задатака. 

 



 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 

 

Наставни план 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

English Ways 3 3 6 

My Governing passion 1 2 3 

Žiča Monastery 2 3 5 

Indian Chiefs Speak 2 2 4 

Good Manners 3 3        6 

The Class System in England 2 2 4 

The Final Problem 3 2 5 

Christmas Carol 2 2 4 

Live in  Britain and USA 2 2 4 

The American South 3 3 6 

Henry Moore 3 2 5 

Junk 2 1 3 

There Men in a boat 3 2 5 

Environment 2 2 4 

Would you like.... 2 / 2 

Pismeni zadaci / 6 6 

Укупно 35 37 72 

 

 

 

 

Циљ: 

 

Циљ наставе енглеског језика је стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим језичким активностима, упознавање 

културног наслеђа створеног на овом страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање. 

 

Општи стандарди:  

 

        Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са 

другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других 

језика. 

 

Задаци наставе енглеског језика су: 

 

- да ученици у току школовања усвоје говорни језик у оквиру нових речи и израза укључујући и терминологију значајну за дату 

струку,  

- да негују правилан изговор и интонацију уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске схеме које су битне у усменом 

изражавању; 

- да разумеју говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражавају у оквиру теме из свакодневног живота и општих тема 

струке, уз исказивање личног става и расположења; 

- да овладају техником информативног читања, разумеју сложеније језичке структуре у тексту и упознају особености језика струке 

читањем текстова везаних за теме из области дате струке; 

- да даље савлађују основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквиру усвојене лексике и језичких структура 

- да развијају разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, налаза, извештаја и оспособљавају се за њихову усмену 

интерпретацију; стичу нова сазнања о карактеристикама земаља и народа чији језик уче, њиховог начина живота и обичаја; 

- да се оспособљавају за вођење разговора о нашој земљи, њеним природним лепотама, културним и историјским тековинама; 

- шире своју општу културу, развијају међукултурну сарадњу и толеранцију и своје интелектуалне способности; 

- оспособљавају се за даље образовање и самообразовање у области језика и струке коришћењем речника, лексикона и друге 

приручне литературе. 

 

Наставни предмет: Енглески језик I 

 



 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

6 

 

 

English Ways 
 

 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-дијалог 

-демонстрација 

- рад у паровима и 

групама 

 

 

- рад на тексту 

-усвајање нових речи и 

израза 

-тражење и давање 

информација 

-допуњавање речен. 

-хватање бележака 

 на основу вежбе  

слушања, 

- усвајање 

грам. целина 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

2. 

 

 

 

3 

 

 

My Governing passion 
 

 

 

-фронтални рад 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција 

 

- рад на тексту 

-усвајање нових речи и 

израза 

- препричавање, 

- вежбе замене 

 речи у граматич. 

 целинама, 

-постављање питања и давање 

одговора 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

3 

 

 

       5 

 

 

 

Žiča Monastery 
 

 

 

-фронтални рад 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција 

-индивидуални  

 рад 

 

 

- рад на тексту, 

-препричавање, 

- слушање датог текста 

- коришћење  

- постављање питања и давање 

одговора 

-писање приче 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

4 

 

 

 

Indian Chiefs Speak 
 

 

 

 

 

-фронтални рад 

-дијалог; 

-кооперативно; 

-интеракција 

-индивидуални  

 рад 

 

 

-рад на тексту 

-усвајање нових речи и 

израза 

-допуњавање речен. 

-хвата белешке 

 на основу вежбе  

слушања, 

-препричавање. 

- вежбе замене 

 речи у граматич. 

 целинама, 

- усвајање нових и обнављање 

познатих граматичких јединица, 

морфологије и синтаксичких 

конструкција 



 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Good Manners 
-фронтални рад 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода, 

-практичан рад 

 

- рад на тексту 

-описивање путовања 

-упоређује 

-одговара на питања 

-препознаје и 

анализира разлике 

-вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

6. 

 

 

 

4 

 

 

 

The Class System in 

England 
 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

- слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

7. 5 The Final Problem 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

8. 4 Christmas Carol 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 



 

 

9.  

4 
Live in  Britain and USA 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

10. 6 The American South 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

11. 5 Henry Moore 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

12. 3 Junk 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

13. 5 There Men in a boat фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 



 

 

 - вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

14. 4 Environment 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

15. 2 Would you like.... 

фронтални рад 

-вербалне  методе 

-групни рад 

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-практични рад 

 

слушање 

- усвајање нових речи 

и израза 

-учествовање у 

решавању  вежби 

-одговарање на питања 

-препознавање 

- вежбање 

 правилног изговора 

- усвајање нових и 

обнављање познатих 

граматичких јединица, 

морфологије и 

синтаксичких 

конструкција 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

6 

 

 

Два писмена задатка (по 

један у сваком 

полугодишту) 

 

 

 

 

-индивидуални рад 

индивидуални 

одговори ученика 

писаним путем 

 

 

 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК II 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе другог страног језика је стицање нових знања и овладавање новим језичким системом што доприноси проширивању и 

богаћењу општих изражајних и интелектуалних могућности ученика, упознавање културе, обичаја, и начина живота народа чији се језик учи 

као и развијање естетских и моралних вредности. 

Задаци наставе другог страног језика су да ученици: 

- упознају основне карактеристике система језика и језичких структура и усвоје око 1.400 најфреквентнијих речи и израза; 

- усвоје правилни изговор и интонацију; 

- разумеју саговорника и усмено излагање о темама из свакодневног живота; 

- овладају техником гласног читања и читања у себи и разумеју једноставне текстове с темама из свакодневног живота, текстова са 

научно-популарним садржајима и сл.; 

- савладају основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквирима усвојене лексике и језичких структура; 



 

 

- оспособе за давање информација о себи, о свом дому, о нашој земљи, њеним природним лепотама и културно-историјским 

тековинама; 

- упознају са начином живота народа чији језик уче и тековинама њихове културе и цивилизације; 

- развију интелектуалне особености и подигну општи образовни и културни ниво; 

- изграде свест о потреби сарадње и толеранције међу народима; 

- овладају методама за даљи самосталан рад на богаћењу и усавршавању стеченог језичког знања. 

-исказивање физичких тегоба, расположења, нерасположења, радости, забринутости, исказивање симпатије; давање предности, 

савета. 

 

 

Фонд часова: 

Седмични фонд: 2 

Годишњи фонд: 72 

 

Наставни план 

Наставни садржај Број часова обраде Бр. часова ост. 

типова часа 

Укупно 

De la langue française 3 1 4 

De l’amour 4 2 6 

De l’intelligence 5 3 8 

Du cinéma 4 2 6 

Des voyages 4 4 8 

De la musique 5 3 8 

De la démocratie 5 3 8 

De l’informatique 6 3 9 

De la peur 3 2 5 

De l’art 3 3 6 

Les devoirs écrits  4 4 



 

 

Укупно 

 

 

41 31  

Укупно 

 

  72 

 

 

Ред. бр. 

нас. теме 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

I De la langue française -фронтални рад 

-рад у групама 

-слушање и реаговање на упутства 

наставника 

II De l’amour -рад у паровима 

-индивидуални рад 

 

-читање текста 

-превођење текста 

-граматичка анализа текста 

III De l’intelligence -текстуална метода -конверзација 

-писање састава 

-учење песмица 

-писање диктата 

IV Du cinéma -вербална метода -превођење реченица са француског 

на српски и обратно 

V Des voyages -демонстрација -упознавање са француском 

културом и цивилизацијом 

VI De la musique -комбинована метода -повезивање садржаја текстова са 

подацима из француске 

цивилизације 

VII De la démocratie   

VIII De l’informatique   

IX De la peur   

X De l’art   

XI Les devoirs écrits -индивидуални рад 

-метода писмене провере 

-давање одговора на постављене 

захтеве 



 

 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК II 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА ЗА III РАЗРЕД 

2.СТРАНИ ЈЕЗИК,III ГОДИНА УЧЕЊА 

Недељни фонд часова: 2 

 

Nr. Unterrichtseinheit      Stundentyp 

1. Upoznavanje učenika sa nast. planom i programom 

2. Zu einem Jugedseminar nach Norddeutschland  B 

3. Die Modalsätze mit „indem“     B 

4. Tagungen im Int. Haus „Sonnenberg“   B 

5. Der Infinitiv Passiv      B 

6. Ein Missverständnis      B 

7. Ein Missverständnis      W     

8. Der Finalsatz mit „damit“     B 

9. Blumen für die Sahelzone     B    

10. Übungen       W    

11. Das Perfekt Passiv      B 

12. Relativpronomen und Relativsätze    B 

13. Einige Tagebucheintragungen    B 

14. Das Diktat       W 

15. Komparativsätze mit den Konj. „wie“ und „als“  B 

16. Müll, Lärm und ein Loch im Himmel    B 

17. Müll, Lärm und ein Loch im Himmel    W 

18. Das Futur Passiav      B 

19. Was tust du ganz persönlich...?    B 

20. „wer“ und „was“ als Interrogativpronomen   B 

21. Es schrieb ein Mann...      B 

22. Grammatische Übungen     W 

23. Die erste Klassenarbeit     W 

24. Berichrigung der ersten Klassenarbeit   W 

25. Goethe als Graffitischreiber     B 

26. Alte Stadt für junge Leute     B 

27. Alte Stadt für junge Leute     W 

28. Einer, ein(e)s, eine + Genitiv und Dativ Plural  B 

29. Ankunft in einer Münchener Jugendherberge  B 

30. Die Modalsätze mit der Konj. „ohne dass“   B 

31. Was ist eine Jugendherberge?    B 

32. Das Plusquamperfekt      B 

33. Zwei ausl. Journalisten; Die Knez-Mihailova Str.  B  

34. Sprechübungen      W 

35. Um + Infinitiv mit „zu“     B 

36. In der Kürze liegt die Würze     B 

37. Die Modalsätze mit der Konj. „(an)statt dass“  B 

38. Schriftliche Übung      W 

39. Anfangs war alles ein Spaß gewesen    B 

40. Anfangs war alles ein Spaß gewesen    W 

41. Spaß an der Freude      B 

42. Spaß an der Freude      W 

43. Das Pronomen „es“; Es war einmal...    B 

44. Es weihnachtet      B 

45. Sprechübungen      B 

46. Das Angebot       B 

47. Die Verabredung      B 

48. Die Verabredung      W 

49. Ohne/statt + Infinitiv mit „zu“    B 

50. Herr Ober!/ Gemischtes Eis mit Sahne   B 

51. Gemischtes Eis      W 

52. Die Verbvalenz      B 

53. Reisebekanntschaft (I)     B 

54. Der Konjunktiv Plusquamperfekt    B 

55. Mit der „Julia“ reisen; Der Artikel vor...   B 

56. Übungen       W 

57. Die zweite Klassenarbeit     W 

58. Berichtigung der zweiten Klassenarbeit   W 



 

 

59. Mein Esel und ich; die irrealen Konditionalsätze  B 

60. Eine Sperrmüllaktion      B 

61. Sprechübungen      W 

62. Die Schweiz; Klein, aber fein     B 

63. Die Schweiz; Klein, aber fein     W 

64. Reisebekanntschaft(II)     B 

65. Die Temporalsätze mit der Konj. „nachdem“   B 

66. Die Forschungsstation „Petnica“    B 

67. Die Temporalsätze mit der Konj. „bis“   B 

68. Reisebekanntschaft (III)     B 

69. Sprechübungen      W 

70. Die indirekte Rede      B 

71. Grammatische Übungen     W 

72. Systematisierung      W      

      

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе другог страног језика је стицање нових знања и овладавање новим језичким системом што доприноси проширивању и 

богаћењу општих изражајних и интелектуалних могућности ученика, упознавање културе, обичаја, и начина живота народа чији се језик учи 

као и развијање естетских и моралних вредности. 

Задаци наставе другог страног језика су да ученици: 

- упознају основне карактеристике система језика и језичких структура и усвоје око 1.400 најфреквентнијих речи и израза; 

- усвоје правилни изговор и интонацију; 

- разумеју саговорника и усмено излагање о темама из свакодневног живота; 

- овладају техником гласног читања и читања у себи и разумеју једноставне текстове с темама из свакодневног живота, текстова са 

научно-популарним садржајима и сл.; 

- савладају основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквирима усвојене лексике и језичких структура; 

- оспособе за давање информација о себи, о свом дому, о нашој земљи, њеним природним лепотама и културно-историјским 

тековинама; 

- упознају са начином живота народа чији језик уче и тековинама њихове културе и цивилизације; 

- развију интелектуалне особености и подигну општи образовни и културни ниво; 

- изграде свест о потреби сарадње и толеранције међу народима; 

- овладају методама за даљи самосталан рад на богаћењу и усавршавању стеченог језичког знања. 

-исказивање физичких тегоба, расположења, нерасположења, радости, забринутости, исказивање симпатије; давање предности, 

савета. 

 

 

 

ФИЛОЗОФИЈА - ЛОГИКА  

Тематски план рада 

 

Редни     Назив наставне теме                                                          Потребан број часова         

број                                                       Обрада   Комбиновано   Утврђивање                   Свега 

  

                      Први део 

 

I          Увођење у логику -        4                     1                          3                                 8 

               проблеми сазнања 

 

II        значење, симболи,          2                     1                          2                               5 

               комуникација 

  

III         Појам и поимање            1                     3                          1                               5  

IV          Дефиниција                      2                      0                          2                              4 

 

V             Суд и суђење                    4                      1                         3                              8 

 

VI           Закључак и закључив.     6                      1                        6                           13   

 

VII         Доказивање и                     2                       0                        2                           4 

                 оповргавање 

VIII       Логичке погрешке           1                       3                          1                          5 

 

 

                      Други део  

 

I      теоријска припрема  



 

 

           истраживања                             2                         0                        2                        4    

 

II     Утврђивање научних 

            чињеница                                     2                         0                     2                        4 

 

III      Научно објашњење                   4                          4                     5              12    

 

.............................................................................................................................                                      

 

             Укупно                                          28                        15                  27                   72 

 

 

 

             Циљ и задаци наставе филозофије, област логика:  

 

Превасходни циљ наставе логике је да се код ученика развије способност доследног логичког мишљења и уочавање нелогичности у 

мишљењима других. Ученици треба да се оспособе за критичко недогматско схватање света како се не би  потчињавали никаквим 

спољашњим ауторитетима, осим ауторитета ума. Да стекну навику да   ништа не прихватају здраво за готово све док не положи испит пред 

најсртожом критиком рационалног логичког мишљења. Да у све сумњају и да преиспитују и оно што изгледа очигледно. Да схвате да 

људима није дато да сазнају апсолутну истину, већ да у најбољем случају открију грешку. 

 У ту сврху ученици треба да: 

- упознају основне елементе и принципе мишљења, 

- схвате однос исправног и истинитог мишења, 

- оспособе за самостално и критичко мишљење, 

- разумеју филозофке проблеме и њихова решења, 

- стекну увид у опште теоријске и хуманистичке токове филозофске мисли... 

 

Метод и стил рада 

 

Ученици користе уџбенике: Михаила Марковића, Гаја Петровића и Ивана Коларића. 

Сви ови уџбеници имју своје врлине и мане које се могу добро искористити при демонстррацији исправног логичког мишљења. 

  Уџбеник Михаила Марковића ми служи као илустрација идеолошке злоупотребе логике. У ту сврху упоређујем издање из 1961 

године и ново издање из деведесетих година и на примеру импликативног закључка који аутор наводи у једном и другом издању јасно 

показујем шта знчи инструментализација логике за потребе дневне политике. Због тог прилагођавања овај уџбеник има временски 

неограничен монопол  - иако мало вреди. 

 Уџбеник Ивана Коларића користим због његове информативне вредности али и због приличног броја грешака  које објашњавам и 

исправљам пред ученицима, а понекад им задајем за домаћи задатаак да их сами пронађу и објасне. 

 Уџбеник Гаја Петровића највише користим због добрих примера ( Коларићеви су често лоши, а Марковићеви идеолошки обојени). 

Из Петровићевог уџбеника, на пример, користим примере силогизма које ученици пишу на табли, обележавају појмове и на основу правила 

врше њихову логичку анлизу проверавајући да ли су логички исправни. Тако се вежбају примени логичких правила и коректном логичком 

мишљењу. У ту сврху анализирају и примере односа судова у логичком квадрату, што је добра вежба за логичко расуђивање.  

 Мој циљ је да ученици науче да филозофирају и постављају питања а не да вербално уче лекције.  После сваке обрађене лекције 

ученицима указујем шта је у тексту важно и шта треба добро научити и зашто. Шта ћу их увек питати а шта, као мање важно не морају учити 

са истом пажњом и папором. У ту сврху им задајем и домаће задатке да пронађу примере који илуструју оно што је учено на часу, на пример: 

примере апсурдних појмова, као што су: "позитивна нула", "негативни раст", "поштен лопов" "округли квадрат", "православни атеиста"... 

Није лако, али се и логика може учинити занимљивом.  

 При оцењивању награђујем креативност да  подстакнем размишљање. И обавезно похвалим ученика кад каже нешто паметно и 

духовито, кад направи алузију на неку ситуацију из живота - што је мој омиљени и препознатљиви манир у предавањима; због чега су 

ученици увек напети у очекивању неке духовите опаске.  

 Пошто у мом раду нема шаблона ја у свом плану нећу правити непотрене табеле јер се филозофска мисао не може дисциплиновати 

и уклопити у шеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставни предмет: Филозофија ( Логика) 

 

Први део 



 

 

  

Редни број      Број                   Наставни                Начин и                            Активности 

теме               часова                 садржај                поступак рада                 ученика 

............................................................................................................ ............................................................ 

   

I                8.                  увод у          - вербалне                  -усвајање  

         логику                методе                     нових знања                                                           

                             - хеуристичке            - рад на                        

                                  методе                     тексту       

                                                                                         

                 

II                       5.                  значења,                 

                                               симболи...             -II-                                     -II- 

 

 

III                      5.                 појам и  

                                              поимање                       -II-                                -II- 

 

 IV                     4.                 дефиниција                  -II-                                 -II- 

 

V                        8.                 суд и суђење                 -II-                                - II- 

 

VI                       13.              закључак и 

                                              закључивање                -II-                                -II- 

 

VII                      4.               доказивање и 

                                              оповргавање                   -II-                              -II- 

 

VII                      5.                логичке  

    погрешке                         -II-                               - II-       

 

 

други део   

 

 

I                          4.             теоријска                        -II-                                 -II- 

                                               припрема 

                                               истраживаља 

 

II                         4.            утврђивање                   -II-                                  -II- 

                                                научних 

                                                 чињеница   

 

III                     12.                научно 

                                         објашњење                      -II-                                  -II- 

 

 

ИСТОРИЈА 

Наставни план  

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Европа и свет последњих деценија 

19.века и почетком 20.века 

4 4 8 

Србија и Црна Гора као независне 

државе.Срби под влашћу Турске и 

Аустроугарске 

7 5 12 

Први светски рат-Велики рат 6 5 11 

Свет и Европа између Првог и 

Другог светског рата 

4 4 8 

Југословенска краљевина 1918- 

1941. 

3 2 5 



 

 

Други светски рат 4 3 7 

Југославија у Другом светском рату 6 5 11 

Свет после Другог светског рата 3 2 5 

Југославија после Другог светског 

рата 

3 2 5 

УКУПНО 40 32 72 

 

 

Циљеви наставе историје су: 

16. Разумевање теоријских основа историјске науке и примена основних елемената методологије историјских  истраживања 

17. разумевање континуитета, променљивости и развојности друштвених и културних појава карактеристичних за праисторију и 

раздобље старог века 

18. познавање политичких, економских, друштвених, правних и установа културе епохе старог века 

19. развијање способности учења, истраживања и критичког мишљења 

20. неговање свести о припадности европској цивилизацији 

 

Задаци: 

25. разуме теоријске и методолошке специфичности историјске науке 

26. разуме и може да објасни специфичне друштвене и културне појаве и процесе старог века и њихову развојност 

27. разумети устројство и функцију политичких, правних, економских, друштвених и културних установа античког доба и може да их 

упореди са савременим 

28. знати да користи писане, графичке и ликовне изворе информација 

29. знати да разликује битне од небитних информација и да процењује њихову вредност 

30. разумети друштвене и културне вредности и норме античке епохе 

31. имати свест о континуитету и везама савремене европске цивилизације и античке цивилизације 

32. имати одговоран однос према античком културном наслеђу 

 

 

Наставни предмет-историја  

 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

1. 8 
Европа и свет последњих деценија 

19.века и почетком 20.века 

 -вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

-слуша 

-поставља питања 

-одговара 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

12 
 Србија и Црна Гора као независне 

државе.Срби под влашћу Турске и 

Аустроугарске 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

-слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

 

3. 11 Први светски рат-Велики рат 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

 

4. 8 
 Свет и Европа између Првог и 

Другог светског рата 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

 

5. 5 Југословенска краљевина 1918- 1941. 

 

-вербална метода 

-фронтални облик рада 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 



 

 

-индивидуални облик 

рада 

-закључује 

-дискутује 

 

6. 7 Други светски рат 

вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

-слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

 

7. 11 Југославија у Другом светском рату 

вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

8. 5 Свет после Другог светског рата 

вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

9. 5 
Југославија после Другог светског 

рата 

вербална метода 

-фронтални облик рада 

-индивидуални облик 

рада 

слуша 

-поставља питања 

-одговара 

-закључује 

-дискутује 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНИ ПЛАН 

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Годишњи фонд 

часова 

Увод 1 1 2 

Положај,границе и величина 

територије 

2 1 3 

Природне одлике Србије 11 6 17 

Становништво и насеља  4 3 7 

Привреда Србије 15 9 24 

Регионалне целине Србије 7 7 14 

Срби у бившим југословенским  

републикама и дијаспори 

2 2 4 

      

Циљ: 

Циљ наставе географије у гимназији је да ученик стекне нова и продубљена знања,умења и навике из физичке,друштвене и националне геогр

афије Србије(појмови, законитости развоја и територијалног распореда географских објеката,појава 

и процеса) неопходних за научно тумачење савремене светске стварности и развој патриотизма. 

 

Задаци наставе географије су да ученик:                                                              

  

-упозна предмет и методе проучавања природно-географских и друштвено-

 географских објеката,појава и њихово деловање на својства географске средине; 

 

 

-уочава и схвата корелативне односе између географије и других природних и друштвених наука; 

 

 

-стекне глобалне представе о фиѕичко географским карактеристикама земље; 

 

-схвати и разуме закономерни развој географске средине као резултат деловања природних појава,процеса и човека; 

 

-упознају актуелну и комплексну географску стварност савременог света; 

 

-стиче нова знања о својој отађбини,њеном положају,месту и улози у савременом  свету; 

 

-стиче нова знања о природи.становништву,насељености и привреди Србије; 

 



 

 

 

-васпитава се на стеченим географским знањима у духу припадности недељивом  

глобалном свету; 

 

-развија осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и  

култури и активно доприноси очзвању и неговању националног и културног  

идентитета; 

 

-развија међзсобно уважавање,сарадњу и солидарност између припадника  

различитих социалних,етничких и културних група и да доприноси друштвеној 

кохезији; 

 

-подржава процесе међународне интеграције; 

 

-користи различите изворе информација и уочава њихову важност у географским 

сазнањима; 

 

-се оспособљава да на терену осматра,мери,анализира,интервјуише,скицира 

и прикупља податке; 

 

-развија способност исказувања географског знања речима,сликом,квантитативно, 

табеларно,графички и шематски; 

 

-се обучи техникама тимског и групног рада и групног одлучивања; 

 

-се оспособи за континуирано образовање и самообразовање. 

 

 

 

 

 

 

Редни броj 

наставне  

теме 

Наставни  садржај Број часовa Начин и 

поступак остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

1. 

Увод  

 

2 

Дијалошко-

демонстративна метода 

фронтални облик 

рада 

Слушају, 

усвајају, 

анализирају 

 

 

2. 

Положај,границе и величи

на територије 

 

 

3 

Фронтални облик 

рада 

илустративно-

демонстративна 

метода 

Посматрају, 

анализирају, 

усвајају 

 

 

3. 

Природне одлике 

Србије 

 

 

17 

Дијалошко-

демонстратибна  

метода  

фронтални облик 

рада 

Слушају, 

усвајају 

 

         4. 

Становништво и 

насеља  

 

7 

Дијалошка метода 

индивидуални и  

фронтални облик 

рада 

Слушају и  

разговарају 

 

 

5. 

Привреда Србије  

 

24 

Дијалошко-

демонстративна 

метода 

фронтални облик  

рада 

Разговарају, 

анализирају, 

посматрају, 

расуђују 

 

          6. 

Регионалне целине Србије  

14 

Илустративно- 

демонстративна 

дијалошка метода 

Посматрају, 

расуђују, 

разговарају 

 

          7. 

Срби у бившим 

југословенским 

републикама и 

дијаспори 

 

4 

Текстуална метода Читају, 

слушају, 

разговарају, 

закључују 



 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Наставни план 

 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Број часова 

лабарат.вежби 

Укупан број 

часова 

Физиологија биљака 20 8 6 34 

Физиологија животиња 48 22 4 74 

Укупно 68 30 10 108 

 

 

Циљ: Циљ наставе биологије у гимназијама је да у склопу општих циљева наставе допринесе развоју комплетне личности ученика, како у 

образовном тако и у васпитном смислу. То подразумева усвајање наставних садржаја биологоје са научног аспекта уз истовремено развијанје 

психофизичких способности ученика на сазнајном и психомоторном плану. 

 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

 

-Развијање основа научне писмености 

-разумевање појава, промена, процеса и односа у природи и међусобног утицаја 

- разумевање повезаности живе и неживе природе и међусобног утицаја 

-стицање знања о природним ресурсима и значају очувања еколошке равнотеже 

- разумевање еволутивног развоја живог  света уз помоћ материјалних доказа еволуције 

Развијање способности за изођење истраживања и решавање проблема 

-разумевање повезаности биологије и других наука 

- развијање самосталности и истрајности као и свести о сопственим знањима и способностима 

 

 

Наставни предмет Биологија 

 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

1. 34 Физиологија биљака 

 фронтални 

-индивидуални 

- групни 

-демонст. Методе 

- експерименти 

-вербална метода 

Активно слушање 

- Дијалози 

-Сарадња кроз рад у 

групи 

-Самостално извођење 

вежби 

- Закључивање 

-постављају питања 

-критички 

размишљају 

-дају примере 

-Повезују градиво 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

74 Физиологија животиња 

фронтални 

-индивидуални 

- групни 

-демонст. Методе 

- експерименти 

-вербална метода 

Активно слушање 

- Дијалози 

-Сарадња кроз рад у 

групи 

-Самостално извођење 

вежби 

- Закључивање 



 

 

-постављају питања 

-критички 

размишљају 

-дају примере 

-Повезују градиво 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Наставни план 

 

Наставни садржај Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Полиедри 10 15 25 

Обртна тела 7 13 20 

Вектори 5 10 15 

Аналитичка геометрија у 

равни 

20 30 50 

Математичка индукција и 

низови 

11 27 38 

Комплексни бројеви и 

полиноми 

8 12 20 

Писмени задаци са исправком / 12 12 

Укупно 61 119 180 

 

 

 

 

Циљ: 

- стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном 

животу и пракси, као и за успешно настављање образовања; 

- развијање менталних способности ученика, позитивних особина личности и научног погледа на свет. 

 

 

 

Задаци: 

 

- стицање знања неопходних за разумевање квантинтативних и просторних односа, као и проблема из разних подручја; 

- стицање опште математичке културе, уз схватање места и значаја математике у прогресу цивилизације; 

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује; 

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет; 

- допринос радном и политехничком образовању ученика; 

- развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције; 

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао  

за самосталан рад, критичност; 

- даље развијање радних, културних, етичких и естетских навика ученика; 

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања. 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

 

1. 

 

 

 

25 

 

 

 

Полиедри 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна и 

демонстративна 

метода  

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-уочава просторне 

односе 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

20 

 

 

 

Обртна тела 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

 

- слуша 

-изводи закључке 

-одговара на питања 



 

 

 

 

 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

-уочава просторне 

односе 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

15 

 

 

 

Вектори 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива релације 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

50 

 

 

 

Аналитичка геометрија у 

равни 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива релације 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

38 

 

 

 

Математичка индукција 

и низови 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива релације 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

5 

 

 

 

Комплексни бројеви и 

полиноми 

 

-фронтални рад 

-вербалне  методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива релације 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

 

 

7. 

 

 

12 

 

Писмени задаци са 

исправком 

 

-индивидуални рад 

 

 

 

 

-учествује у 

решавању  задатака 

 

-примењује стечена 

знања 



 

 

 

 

ФИЗИКА 

Наставни план  

 

ЦИЉ: 

Циљ наставе предмета  физика је упознавање  основних физичких  закона на којима почивају области ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА, 

ОСЦИЛАЦИЈЕ, НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА, ТАЛАСИ И ОПТИКА, стицање знања о методама физичких истраживања, стицање основа за 

разноврсну примену физике у раду и у друштву 

ЗАДАЦИ: 

-упознавање ученика са основним законима физике 

-упознавње метода физичких истраживања 

-развој код ученика научног начина мишљења, логичког закључивања и критичко аналитичког духа 

-оспособљавање ученика за квалитетно и квантитетно решавање физичких задатака 

-развијање радних навика и умења ученика и њихове заинтересованости за физику 

-даље упознавање улоге човека у мењању природе и развијању правилног односа ученика према заштити животне средине 

-стицање основа техничке културе 

-навикавање ученика да штеде енергију 

 

Редни 

број 

наст. 

теме 

 

Број часова Наставни садржај Начин и  

поступак 

остваривања 

програма 

Активности 

ученика у остваривању  

програма 

1. 10 ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА 

ИНДУКЦИЈА 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна 

метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

2. 12 ХАРМОНИЈСКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна 

метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

3. 12 НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна 

метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

4. 8 ТАЛАСИ У МЕХАНИЦИ -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна 

метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 



 

 

5. 6 АКУСТИНА -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна 

метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

6. 6 ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна 

метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

7. 11 ТАЛАСНА ОПТИКА -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна 

метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

8. 5 ДИСПЕРЗИЈА И АПСОРПЦИЈА 

СВЕТЛОСТИ 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна 

метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

9. 8 ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна 

метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

10. 4 ФОТОМЕТРИЈА -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна 

метода 

-решавање рачунских задатака 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

11. 8 ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна 

метода 

-решавање рачунских задатака 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  



 

 

- израда контролних 

задатака и тестова 

 

-анализира 

-ради домаће задатке 

12. 18 ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ -индивидуални рад 

-фронтални рад 

-групни рад 

-дијалошка метода 

-илустративно демонстративна 

метода 

-практичан рад 

-анализа резултата мерења 

-израда домаћих задатака 

 

-слуша 

-уочава 

-изводи закњучке 

-решава 

задатке 

-одговара на  

питања  

-анализира 

-ради домаће задатке 

-мери 

 

 ХЕМИЈА 

 

Циљеви : 

- Развијање хемијске писмености и комуницирања коришћењем хемијских термина, симбола,формула и једначина, 

- Разумевања промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова, 

- Развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема, 

- Развијање способности за тражење и коришћење информација у различитим изворима, 

- Развијање свести о значају хемије и хемијских истраживања у савременом свету и примени у свакодневном животу, 

- Развијање свести о одговорном односу према животној средини, утицају хемијске индустрије и производа на животну средину,  

- Развијање свести о сопственим знањима и способностима. 

 

Задаци : 

- да ученик стекне шира и продубљена знања о структури супстанце, органским једињењима; 

- усвоји основна знања о принципима хемијске технологије и значај производа хемијске индустрије; 

- сагледа значај и место органске хемије и хемијске индустрије с аспекта заштите и унапређивања радне и животне средине; 

- овлада основним знањима неопходним за разумевање и примену производа хемијске индустрије у свакодневном животу; 

- поступно упознаје методе хемијских истраживања и примене хемијских реакција у индустрији; 

- развија критичку и стваралачку машту и формира правилан однос према раду; 

- развија позитивне особине личности, као што су: тачност, прецизност, систематичност, уредност, упорност, одговорност, смисао за 

самосталан рад и критичност; 

- развија способност за научну активност и умење да самостално учи (посматрају, експериментишу и размишљају о тексту уџбеника и 

стручне литературе); 

- развија способности за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се хемија примењује. 

 

 

 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

НАСТАВНА ТЕМА УКУПАН 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

ОБРАДЕ 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

УТВРЂИ 

ВАЊА 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

СИСТЕМА 

ТИЗАЦИЈЕ 

1. Својства угљениковог атома 7 5 2 - 

2. Алкани и циклоалкани 5 3 2 - 

3. Алкени 6 4 2 - 

4. Алкини 5 3 2 - 

5. Ароматични угљоводоници 5 3 2 - 

6. Халогени деривати угљоводоника 2 1 1 - 

7. Алкохоли и феноли 8 6 2 - 

8. Етри 3 1 1 1 

9. Алдехиди и кетони 10 6 4 - 

10. Карбоксилне киселине 11 8 3 - 

11. Органска једињења са азотом и 

сумпором 

6 4 2 - 

12. Хетероциклична једињења 5 2 2 1 

 Укупно 72 45 25 2 



 

 

 

 

Редни број 

теме 

Наставни садржај Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активност ученика 

1. 

 

Својства 

угљениковог атома 

5 + 2  -Фронтални  

- Индивидуални 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 - учествовање у 

дискусији 

- посматрање модела 

молекула 

 

2. Алкани и 

циклоалкани 

3 +2 Фронтални  

Индивидуални 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање модела 

молекула 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

-учествовање у 

дискусији 

3. Алкени 4 + 2 Фронтални  

Индивидуални 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање модела 

молекула 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

-учествовање у 

дискусији 

4. Алкини 2 + 2 Фронтални  

Индивидуални 

 

 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање модела 

молекула 

-учествовање у 

дискусији 

 

5. Ароматични 

угљоводоници 

3 + 2 Фронтални  

Индивидуални 

Групни рад 

 

 

- вербални 

 Демонстративни 

Рад на тексту 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање модела 

молекула 

-учествовање у 

дискусији 

- коришћење 

експерименталних 

средстава 

6. Халогени деривати 

угљоводоника 

1 + 1 Фронтални  

Индивидуални 

 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 

7. Алкохоли и феноли 6 + 2 Фронтални  - посматрање, 



 

 

Индивидуални 

Групни 

 

- вербални 

 Демонстративни 

Рад на тексту 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

-учествовање у 

дискусији 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

8. Етри 1 + 1 + 1 Фронтални  

Индивидуални 

 

 

- вербални 

 Демонстративни 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

-учествовање у 

дискусији 

9. Алдехиди и кетони 6 + 4 Фронтални  

Индивидуални 

Групни 

Комбиновани 

 

- вербални 

 Демонстративни 

Рад на тексту 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

-учествовање у 

дискусији 

- самостално 

прикупљање 

информација 

10. Карбоксилне 

киселине 

8 + 3 Фронтални  

Индивидуални 

Групни 

Комбиновани 

 

- вербални 

 Демонстративни 

Рад на тексту 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

-учествовање у 

дискусији 

- самостално 

прикупљање 

информација 

11. Органска једињења 

са азотом и 

сумпором 

4 + 2 Фронтални  

Индивидуални 

 

 

- вербални 

 демонстративни 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

- посматрање 

демонстрационих 

огледа 

 

 

12. Хетероциклична 

једињења 

2 + 2 + 1 Фронтални  

Индивидуални 

 

- вербални 

 демонстративни 

 

 

- посматрање, 

бележење, запажање 

-израда задатака 

-израда домаћих 

задатака 

 

Циљеви : 

- Развијање хемијске писмености и комуницирања коришћењем хемијских термина, симбола,формула и једначина, 

- Усвајање правила за безбедан рад у хемијској лабораторији, 

- Развијање способности за правилну употребу и руковање хемикалијама, посуђем и прибором у хемијској лабораторији, 

- Оспособљавање за самостално извођење огледа, 

- Развијање способности праћења, бележења резултата експеримената и извођење закључака на  основу њих, 

- Развијање свести о одговорном односу према животној средини. 



 

 

Задаци : 

- Стекне шира знања о структури супстанце – неорганских једињења, 

- Овлада основним знањима и техникама рада у хемијској лабораторији, 

- Поступно упознаје методе хемијских истраживања и примене хемијских реакција, 

- Развија критичку и стваралачку машту и формира правилан однос према раду, 

- Разија позитивне особине личности ( тачност, критичност, прецизност....). 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ  

ТЕМЕ 

НАСТАВНА ТЕМА УКУПАН 

БРОЈ ЧАСОВА 

БРОЈ ЧАСОВА 

ТЕОРИЈСКЕ 

НАСТАВЕ 

 

БРОЈ ЧАСОВА 

ЛАБОРАТОРИЈСКИХ 

ВЕЖБИ 

1. Органска лабораторија 2 1 1 

2. Испитивање својстава органских 

супстанци 

16 2 14 

3. Препаративна органска хемија 6 - 6 

4. Изоловање и пречишћавање 

органских супстанци 

10 - 10 

5. Принципи инструменталних метода 

за карактеризацију органских 

једињења 

2 2 - 

 УКУПНО 36 5 31 

 

 

 

 

 

 

Редни број теме Наставни садржај Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активност 

ученика 

1. Органска 

лабораторија 

1 + 1 Фронтални 

Групни рад 

Рад у паровима 

Вербални 

Експериментални рад 

Комбиновани рад 

 

-посматрање, 

бележење, запажање 

-самостални рад  

-учествовање у 

дискусији 

-самостално 

закључивање 

2. Испитивање 

својстава органских 

супстанци 

2 + 14 Фронтални 

Групни рад 

Рад у паровима 

 

Вербални 

Практичан рад 

Демонстративна 

 

-посматрање, 

бележење, запажање 

-самостални рад  

-учествовање у 

дискусији 

-самостално 

закључивање 

3. Препаративна 

органска хемија 

6 Фронтални 

Групни рад 

Рад у паровима 

 

Вербални 

Практичан рад 

Демонстративна 

Комбиновани рад 

-посматрање, 

бележење, запажање 

-самостални рад  

-учествовање у 

дискусији 

-самостално 

закључивање 

4. Изоловање и 

пречишћавање 

органских супстанци 

10 Фронтални 

Групни рад 

Рад у паровима 

 

Вербални 

Практичан рад 

Демонстративна 

Комбиновани рад 

-посматрање, 

бележење, запажање 

-самостални рад  

-учествовање у 

дискусији 

-самостално 

закључивање 

5. Принципи 

инструменталних 

метода за 

карактеризацију 

2 Фронтални 

 

Вербални 

Демонстративна 

-посматрање, 

бележење, запажање 

-учествовање у 

дискусији 



 

 

органских једињења  -самостално 

закључивање 

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

 

Циљ и задаци: 

 

Циљ наставног предмета рачунарство и информатика за трећи разред гимназије природно-математичког и друштвено-језичког смерa је 

стицање основне програмерске писмености у даљем школовању и будућем раду. 

 

Задаци наставе рачунарства и информатике за трећи разред су: 

 

 Развијање способности за потпуно, прецизно и концизно дефинисање проблема и могућих поступака за њихово решавање. 

 Упознавање са алгоритамским начином решавања проблема. 

 Упознавање принципа коришћења програмских језика и њихове намене. 

 Овладавање коришћењем типова података и основним алгоритмима. 

 Упознавање и практично коришћење програмског језика Pascal за решавања проблема на рачунару. 

 

 

Наставни план 

 Овладавање принципима креирања модуларних и добро структурираних програма. 

 

Фонд: 1 час недељно и 30 часова вежби годишње у блок настави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставни предмет-рачунарство и информатика 

 

 

редни 

број 
наставни садржај 

обрада, 

утврђивање, 

провера 

вежбе на 

блок 

настави 
укупно 

1. Решавање проблема помоћу рачунара 3 1 5 

2. Увод у програмски језик Pascal 3 1 5 

3. Апстракције података и једноставни типови података 4 2 6 

4. Наредбе и изрази 3 2 5 

5. Наредбе гранања 2 4 6 

6. Наредбе за понављање (петље) 3 5 8 

7. Функције и процедуре 6 4 10 

8. Тип низа 3 5 8 

9. Тип слога 2 3 5 

10. Фајлови (датотеке) у Pascal-у 3 3 6 

11. Писмени задаци са исправкама 4 0 4 

  
36 30 66 



 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

1. 3 
Решавање проблема помоћу 

рачунара 

 фронтални 

 индивидуални 

19. Упознаје се са 

сврсиходношћу 

програмирања. 

20. Уче како да неком 

проблему приступе на 

најбољи начин са 

циљем да га што лакше 

реше. 

21. Уче шта су алгоритми, 

синтакса и семантика. 

22. Уче основне поделе 
програмских језика. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3 Увод у програмски језик Pascal 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

- Уче зашто је, када и ко 

направио програмски 

језик Pascal. 

- Уче основне делове 

неког програма у 

Pascal-у. 
- Уче синтаксе дијаграме. 

 Упознавају се са радним 

окружењем Pascal-a. 

3. 4 
Апстракције података и 

једноставни типови података 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче детаљније о појмовима 

који су опшеприсутни у 

програмирањуа самим тим и у 

Pascal-у:  

 меморијска локација 

 подаци 

 имена 

 резервисане речи 

 специјална имена 

 промењиве 

 константе 

 целобројни тип и 

његове функције 

 реални тип и његове 

функције 

 логички тип и његове 

функције 

 знаковни тип и његове 

функције 

 стринг 

 интервални и набројиви 

тип 

4. 3 Наредбе и изрази 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче синтаксу и семантику 

израза. 

 Уче наредену доделе (:=). 

 Уче Аритметичке и логичке 

изразе. 

 Уче алгоритам размене 

вредности две променљиве. 

 Уче процедуре за уношење и 

штампање података. 

 Уче 

програмирањеједноставних 

математичких формула 

(нумеричких и логичких) и 

једноставних програма за 



 

 

учитавање и штампање 

података. 

5. 2 Наредбе гранања 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче на који начин 

фунционишу наредбе гранања: 

if и case. 

 Уче алгоритме за: 

 одређивање минимума 

или максимума два или три 

броја 

 уређивање два/три броја 

у монотоно неопадајући или 

нерастући поредак 

 одређивање сутрашњег 

и јучерашњег датума 

 приказ назива дана у 

недељи на основу учитаног 

редног броја дана 

6. 3 Наредбе за понављање (петље) 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче на који начин 

фунционишу наредбе 

понављања: for, while и repeat. 

 Уче алгоритме за: 

 табелирање вредности 

функција (нумеричких и 

логичких) 

 израчунавање сума и 

производа, израчунавање 

рекурентних израза 

 испитивање својстава 

целих бројева 

7. 6 Функције и процедуре 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче шта су функције и 

процедуре у Pascal-у. 

 Уче како се дефинишу и 

позивају функције и 

процедуре. 

 Уче да користе рекурзивне 

функције и процедуре на 

једноставним примерима. 

 Уче да праве сложеније 

програме користећи се 

фунцијама и процедурама. 

8. 3 Тип низа 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Упознају се са појмом 

једнодимензионалног низа као 

и његовим основним деловима 

а потом уче следеће алгоритме: 

 основне операције са 

низовима 

 израчунавање 

минималне/максималне 

вредности низа 

 претраживање у низу 

(секвенцијално и бинарно) 

 сортирање низа 

(уметањем, избором, 

разменом), њихово 

упоређивање као и 

временска и просторна 

сложеност алгоритма 

 Упознају се са појмом 

дводимензионалног низа као и 

његовим основним деловима а 

потом уче следеће алгоритме : 

 израчунавање и 

трансформација на табели и 

њеним деловима 

 репрезентација скупа 



 

 

целобројних тачака у равни 

и испитивање њихових 

једноставних особина 

9. 2 Тип слога 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче појам и дефиницију типа 

слога. 

 Уче приступ пољима слога. 

 Уче чему служи и како се 

користи наредба with. 

 Уче поступак формирања и 

обраде табела 

10. 3 Фајлови (датотеке) у Pascal-у 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

 Уче рад са текстуалним 

фајловима у Pascal-у. 

Уче наредбе за 

отварање, читање, 

уписивање и затварање 

фајла. 

Уче поступке за 

детекцију краја фајла. 

Уче алгоритме за 

формирање и приказивање 

фајла. 

11. 4 Писмени задаци са исправкама 

 фронтални 

 групни 

 рад у паровима 

 индивидуални 

Самостално решавају 

задатке из Pascal-a у 

писменој форми на једном 

школксом часу из 

претходно обрађених 

области. 

Врше исправку 

писменог задатка како би 

уочили грешке. 

 

Блок настава 

редни 

број 

блока 

број 

часова 
наставни садржај активности ученика 

начин и поступак 

остваривања 

програма 

1. 6 

Решавање проблема помоћу рачунара. 

Увод у програмски језик Pascal. 

Апстракције података и једноставни типови података. 

Наредбе и изрази. 

 уочавају 

 учествују у решавању  задатака 

 закључују 

 одговарају на питања 

 анализирају 

 групни рад 

 практичан рад 

2. 6 
Наредбе гранања. 

Наредбе за понављање (петље). 

3. 6 
Наредбе за понављање (петље). 

Функције и процедуре. 

4. 6 
Функције и процедуре. 

Тип низа. 

5. 6 
Тип слога. 

Фајлови (датотеке) у Pascal-у. 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Наставни план  

 

 

 

Наставни садржај 

 

 

Број  

часова 

обраде 

Број часова  

утврђив. 

 

Провера 

Укупан 

број  

часова 

Процена психомоторних способ.   6 6 

Одбојка-техника 5 5 1 11 

Атлетика-спринт трчање 3 4 1 8 

Гимнастика-Вежбе на тлу 7 6 1 14 



 

 

Кошарка-техника 5 6 1 12 

Рукомет-техника 5 4 1 10 

Одбојка- тактика 4 3 1 8 

Процена психомоторних способ.   3 3 

     

     

Укупно 29 28 15 72 

 

 

 

 

 

Циљ: Да ученици кроз разноврсне облике система физ. вежбања,теоретског васпитања, образовања и напора мисли схвате смисао,врдности 

и значај спонтаних и организованих кретно-игровних и спортских активности за свој физички раст и развој,здравље и радну способност, 

личну и друштвену срећу. 

Задаци:Да ученици: 

 заволе игру,кретање,вежбање,спорт као средство физичког васпитања 

 постигну хармоничан физички раст и развој , побољшају моторичке способности и правилно држање тела; 

 прошире хигијенске навике ради ефикасног унапређења и чувања здравља, повећања отпорности организма на штетне утицаје 

савременог начина живота и рада и неповољне утицаје средине; 

 усвоје одређена моторичка знања, умешћа и навике неопходне за ефикасно испуњење потреба јачања и очувања здравља, 

коришћења слободног времена за физ. васп. и решавање свакодневних кретних захтева; 

 подстичу, активирају и самопотврђују скривене способности и моторичке надарености за интегрално усавршавање у креативно-

игровним и спортским активностима. 

 

 

Редни  

број 

нас.теме 

Бр. 

час. 

 

Наставни садржај 

Начин и  

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 6 Провера психомоторних особина Појединачан 

и практичан 

рад 

 

2. 11 Одбојка-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети руку  

и    поскоци 

 

3. 8 Атлетика-спринтерско трчање; 

техника 

Појединачан 

рад  и 

практичан 

рад 

Рад ногама 

4. 14 Гимнастика-вежбе на тлу Групни и  

практичан 

рад 

Покрети 

руку,трупа 

и ногу 

5. 12 Кошарка-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

6. 10 Рукомет-техника Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

7. 8 Одбојка-тактика Групни и 

практичан 

рад 

Покрети 

руку 

и ногу 

8. 3 Провера психомоторних особина Појединачан 

и практичан 

рад 

 

 

Б.ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Наставни план  

 

 

Наставни садржај Број 

часова 

обраде 

Број часова 

утврђив. 

Укупан број 

часова 

Увод 0 1 1 

Тајна Христова-јединство Бога и 1 1 2 



 

 

човека као циљ због кога је Бог 

створио свет 

Христово оваплоћење и страдање, 

смрт као последица греха првих људи 

 

2 2 4 

Бог је васкрсао Христа из мртвих 

Духом Светим 

2 2 4 

Исус Христос као нови Адам и 

начелник све твари 

2 2 4 

Улога духа светога у сједињењу људи 

и створене природе са Христом 

3 2 5 

Литургија као икона истинског 

постојања света- Царства Божијег 

3 3 6 

Апостолско прејемство 4 2 6 

Распеће и Васкрсење Христово у 

православној иконографији 

1 3 4 

Укупно 18 18 36 

 

 

Циљеви верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче садржај вере 

и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи 

целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Притом упознавање ученика са вером и 

духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се остварују у отвореном и толерантном дијалогу, уз 

уважавање других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 

човечанстава. 

 

 

Задаци верске наставе су да код ученика: 

      -развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, 

према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни 

индивидуализам и егоцентризам; 

      - буди потребу и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека  и  света, о људској слободи, о животу 

у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју 

и за себе; 

    - развија и негује тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене Цркве или 

верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између 

заједнице и своје властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и , пре и после свега, са Богом; 

    - изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског 

стваралаштва у науци и другим областима; 

    - изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа 

према Богу, људима и природи. 

 

 

 

Наставни предмет-верска настава-Православни катихизис 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1. 1 Увод 

 -индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 



 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

2 

 

 

 

Тајна Христова-јединство 

Бога и човека као циљ због 

кога је Бог створио свет 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

3. 4 

Христово оваплоћење и 

страдање, смрт као 

последица греха првих људи 

 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

4. 4 
Бог је васкрсао Христа из 

мртвих Духом Светим 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

5. 4 
Исус Христос као нови Адам 

и начелник све твари 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

6. 5 
Улога духа светога у 

сједињењу људи и створене 

природе са Христом 

-индивидуални 

облик рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

-постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 



 

 

 другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

7. 6 
Литургија као икона 

истинског постојања света- 

Царства Божијег 

индивидуални облик 

рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

8. 6 Апостолско прејемство 

индивидуални облик 

рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

9. 4 
Распеће и Васкрсење 

Христово у православној 

иконографији 

индивидуални облик 

рада 

-.фронтални 

-дијалошка 

-демонстративна 

-разговор 

текстуална 

 

постављају питања 

-одговарају, 

-дискутују 

-Прихватају и 

поштују друге 

-стичу поверење и 

љубав према 

другима 

-препознаје Цркву 

као простор 

остваривања 

личности и 

заједнице 

 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљеви и задаци 

 

 

«Грађанско васпитање» има за циљ да оспособи ученике за компетентан, агажован и одговоран живот у савременом грађанском друштву. На 

часовима «Грађанског васпитања» ученици ће се упознати са базичним концептима из ове области, као што су демократија, политика, 

грађанин и грађанско друштво. Имаће прилику да стекну основна знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у 

демократском друштву, као и да овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени за покретање грађанских иницијатива и 

конкретних акција. 

Циљ предмета ГВ-а је да се код ученика постигну промене на нивоу знања, вештина, ставова, вредности као предпоставке за целовит развој 

личности и закомпентентан, одговоран и ангажован живот у савременом Грђанском друштву у духу поштовања људских права и основних 

слобода. 



 

 

 

 

 

Садржај 

образовно 

васпитне 

области 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно 

васпитном раду 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

Циљеви и 

задаци 

садржаја 

програма 

Увод  2 

Разговарају, 

размењују 

мишљења 

Разговор 

дебата 

Поглед 

уназад, 

подсећање на 

научено и 

сазнање о 

новом 

Демократија 

и 

демократско 

одлучивање 

8 

Разговарају, дебата, 

самостални  рад, 

аргументовање, 

анализирање, 

извођење 

сопствених 

закључака,активно 

укључивање у 

различите процесе 

Разговор, 

дебата, 

самосталан 

рад, рад у 

малим 

групама, 

истраживачки 

рад, 

радионице 

Стварање 

слике 

осопственом 

местуи улози 

због 

унапређења 

положаја 

детета, самим 

тим 

развијање 

квалитетније 

демократске 

личности 

Грађански 

активизам 
7 

Читају штампу, 

посећују медијске 

куће, играју улоге 

,истражују 

анализирају изводе 

закључке 

Радионице , 

самосталан 

истраживачки 

рад,  рад у 

групи, дебата , 

активизам 

Разумевање 

улпге и 

значаја 

медија у 

друштву, 

стварање 

квалитетније 

слике дететс 

кроз и у 

медијима 

Удружење 

грађана и 

НВО 

15 

Предлажу, 

учествују активно у 

разматрању 

предлога, шаљу 

предлоге медијима 

и институцијама , 

вреднују сопствене 

активности          

Самосталан 

рад 

Тимски рад, 

Радионица 

Игра улога 

Развиајње 

демократске 

мисли и 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

 

-ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

БИОЛОГИЈА 

 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 1 + 1 час 

Годишњи фонд часова 33 + 33 часа 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

 

ТЕМA и кључни појмови 

садржаја 

2.БИ.2.1.2. Разуме поступност у развоју живих бића и 

разуме појам предачких форми. 
2.БИ.2.1.3. Зна хијерархију класификационих категорија 
и примењује једноставне кључеве за идентификацију 
живог света. 
2.БИ.3.1.2. Разуме основне принципе филогеније и 
разлику између слич- ности и сродности живих бића. 
2.БИ.3.1.4. Разуме везу између начина живота и 
распрострањења живих бића и основних карактеристика 
њихове животне форме. 
2.БИ.3.2.2. Уме да интерпретира морфоанатомске 
промене у еволутив- но-филогенетском контексту 
2.БИ.1.3.3. Уме да објасни организацију генетичког 
материјала у ћелији (укљ. појмове ген, алел, хромозом, 
геном, генотип, фенотип);18 примењује основна правила 
наслеђивања у решавању једноствних задатака и зна да 
наведе неколико наследних болести. 
2.БИ.2.3.3. Зна како настаје варијабилност генетичког 
материјала и основне принципе популационе генетике и 
примењује та знања у решава- њу конкретних задатака. 
2.БИ.2.3.4. Зна основне еволуционе механизме, основне 
типове селекције и разуме како природна селекција 
наследне варијабилности доводи до настанка нових 
врста. 
2.БИ.3.3.3. Примењује знања из генетике у методски 
одабраним проблем ситуацијама, посебно у генетици 
човека и конзервационој биологији. 
2.БИ.3.3.4. Разуме значај теорије еволуције у формирању 
савременог биолошког начина мишљења и критички 
процењује њене домете у дру- гим областима науке. 
2.БИ. 1.4.1. Познаје основне еколошке појмове и разуме 
њихово значење (животна средина, станиште – биотоп, 
животна заједница –биоценоза, популација, еколошка 
ниша, екосистем, биодиверзитет, биосфера). 

2.БИ.2.4.1. Разуме на који начин поједини фактори 

неживе и живе природе утичу на организме (механизми 

дејства абиотичких и биотичких фактора). 

– доведе у везу промене 

генетичке структу- ре 

популације са појединачним 

еволуцио- ним факторима; 
– конструише филогенетско 

стабло у оквиру реда Примата, 
групе хоминида, на основу 
разлика у грађи тела, величине 
лобање и начина живота; 

– илуструје примерима утицај 
срединских, генетичких и 
културних чинилаца на 
еволуцију људи; 

– користи информације добијене 
на основу познатих генетичких 
података у анализи могућих 
праваца миграција људских 
популација; 

– дискутује значај теорије 
еволуције за развој 
цивилизације и друштва, на 
основу постојећих доказа; 

– повеже просторни и временски 
распоред кључних абиотичких 
еколошких фактора са 
распоредом биома на Земљи; 

– изведе закључке о динамици 
популаци- оних процеса на 
основу података о свој- ствима 
популације и условима 
средине; 

– доведе у везу распрострањење, 

динамику и еволуцију 
популације са интерспециј- 
ским интеракцијама и дејством 
абиотич- ких чинилаца; 

– интерпретира популациону 
динамику у контексту 
еволуционих механизама; 

– на примерима анализира 
компоненте и кључне процесе 
екосистема; 

ЕВОЛУЦИЈА ЉУДСКЕ ВРСТЕ 

 
Еволуциони механизми. Специјација. 
Предачаке и изведене особине Примата. 
Адаптаци- је на живот у крошњи дрвећа 
и сложеним друштве- ним заједницама. 
Филогенија Примата. Филогенија 
Хоминоидеа. Фосили аустралопитецина 
и рода Хомо. Еволуција рода Хомо. 
Фосилне врсте људи. Еволуција 
величине лобање и мозга бипедалних 
хоминина и рода Хомо. 

 

ЕКОЛОГИЈА 

 
Геофизички услови биосфере. 
Градијенти еколо- шких фактора и 
распоред биома на Земљи. Еко- лошки 
фактори и утицај на организме. 
Медијуми животне средине. 
Популација. Популациони атрибути. 
Популациони процеси и њихови 
параметри. 
Модели раста 
популације. 
Интраспецијска 
компетиција. 
Еколошка валенца и еколошка ниша. 
Станиште. Ареал врсте. 
Адаптивна вредност популације. 
Абиотички факто- ри као агенси 
селекције. 
Интерспецијски (трофички) односи, 
њихова коре- лација са нишом. 
Коеволуција. 
Еколошки системи и њихова 
хијерархија. Компоненте екосистема. 
Биоценоза – структурне и 
функционалне каракте- ристике. 



 

 

2.БИ.3.4.1. Разуме интегрисаност еколошких нивоа 

организације живог света, посебно начин на који се 

специфичности сваког од њих интегришу у више нивое. 
2.БИ.1.4.2.Познаје основне законитости и принципе у 
екологији и осла- њајући се на те принципе уме да 
објасни основне процесе у екосистему. 2.БИ.2.4.2. Зна да 
објасни како различити делови екосистема утичу један 

на други, а посебно у односу на циклусе кружења 
најважнијих елемената. 2.БИ.3.4.2. Разуме 
функционисање екосистема, посебно токове материје и 
енергије у екосистему, као и развој и еволуцију 
екосистема 

2.БИ.1.4.3. Схвата значај биодиверзитета и своју личну 

одговорност за заштиту природе и биодиверзитета. 

2.БИ.2.4.3. Зна које се мере могу применити и на основу 

којих критерију- ма, у заштити природе и 

биодиверзитета. 

2.БИ.3.4.3. Разуме и критички анализира конфликт 

између потреба економско-технолошког развоја 

људских заједница и потреба очувања природе и 

биодиверзитета. 
2.БИ.1.4.4. Познаје утицаје људског деловања на 
животну средину, основне мере заштите животне средине 
и разуме значај тих мера. 2.БИ.2.4.4. Зна механизме 

штетног дејства загађујућих материја на меди- јуме 
животне средине, последице загађивања по живи свет, 
као и мере за њихово отклањање. 

2.БИ.3.4.4. Разуме значај и потребу одрживог развоја и 

критички ана- лизира ситуације у којима постоје 

конфликти интереса између потребе економско-

технолошког развоја и заштите природе и животне 

средине. 2.БИ. 3.6.2. Уме да осмисли једноставан 

протокол прикупљања података и формулар за упис 

резултата. 
2.БИ. 3.6.3. Уме самостално да прави графиконе и табеле 
према два критеријума уз детаљан извештај. 

2.БИ. 2.6.4. Уме, на задатом примеру, уз помоћ 

наставника, да постави хипотезу, формира и реализује 

једноставан експеримент и извести о резултату. 
2.БИ. 3.6.4. Разуме значај контроле и пробе у 
експерименту (варирање једног/више фактора); уме да 
постави хипотезу и извуче закључак и зна (уз 
одговарајућу помоћ наставника) самостално да 
осмисли, реализује и извести о експерименту на 

примеру који сам одабере. 

– идентификује кључне 

екосистемске услуге на 

примерима природних 

екоситема и вреднује њихов 

значај за људску зајед- ницу; 
– образложи утицај климатских 

промена на губитак 
биодиверзитета; 

– вреднује своје обрасце 

коришћења ресур- са сходно 

свом еколошком отиску; 

– анализира кључне облике 

антропогеног нарушавања 

биогеохемијских циклуса; 

– осмисли и спроведе 

истраживање кори- стећи 

једноставне процедуре, техникe, 

инструменте и литературу, 

односећи се одговорно према 

преузетим обавезама, 

сопственом здрављу, 

сарадницима, живот- ној 

средини и културном наслеђу; 

– формулише истраживачко 
питање и задатак; 

– прикупи, одабере и обради 

информације релевантне за 

истраживање, користећи ИКТ 

и поуздане изворе 

информација, поштујући 

правила чувања приватности 

података; 

– прикаже, наводећи изворе 
података, и об- разложи 
резултате истраживања, 
користе- ћи језик и стил 
комуникације специфичан за 
биологију; 

– изнесе и вреднује аргументе 

на основу доказа; 

– сарађује у тиму, поштујући 

разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични 

допринос постизању договора 

и афир- мишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу; 

– критички и аргументовано 
процени соп- ствени рад и рад 
сарадника у групи, тако да 

унапреди рад групе. 

Процеси у 

екосистемима. 

Екосистемске 

услуге. 
Биогеохемијски циклуси. 
Антропогена дисрупција 

биогеохемијских циклуса и 

нарушавање атмосфере. Губитак 

земљишта. 
Деградација биодиверзитета. 

 

–––––––– 

МАТЕМАТИКА 

 

Циљ учења Mатематике је да ученик, усвајајући математич- ке концепте, знања, вештине и основе дедуктивног закључивања, развије 
апстрактно и критичко мишљење, способност комуника- ције математичким језиком и примени стечена знања и вештине у даљем 
школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем математике ученик је оспособљен да мисли матема- тички, овладао је математичким знањима и концептима и критички анализира 
мисаоне процесе, унапређује их и разуме како они дово- де до решења проблема. Развио је истраживачки дух, способност критичког, 
формалног и апстрактног мишљења, као и дедуктивно и индуктивно мишљење и размишљање по аналогији. Развио је спо- собност 
математичке комуникације и позитивне ставове према ма- тематици и науци уопште. Ученик примењује математичка знања и вештине за 



 

 

решавање проблема из природних и друштвених наука и свакодневног живота , као и у професионалној сфери. Оспосо- бљен је да стечена 
знања и вештине користи у даљем школовању.  

 

Основни ниво 

Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и друштвене појаве. На основу непосредних ин- 
формација ученик уочава очигледне законитости, доноси закључке и директно примењује одговарајуће математичке методе за реша- вање 
проблема. Израчунава и процењује метричке карактеристике објеката у окружењу. Процењује могућности и ризике у једностав- ним 
свакодневним ситуацијама. Ученик користи основне матема- тичке записе и симболе за саопштавање решења проблема и тума- чи их у 
реалном контексту. 

Средњи ниво 

Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене појаве. Оспособљен је да формулише пи- тања и 
претпоставке на основу доступних информација, решава проблеме и бира одговарајуће математичке методе. Користи инфор- мације из 
различитих извора, бира критеријуме за селекцију по- датака и преводи их из једног облика у други. Анализира податке, дискутује и тумачи 
добијене резултате и користи их у процесу до- ношења одлука. Ученик просторно резонује (представља податке о просторном распореду 
објеката сликом или на менталном плану). 

Напредни ниво 

Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и друштвене појаве. Разуме математички језик и користи га 
за јасно и прецизно аргументовање својих ста- вова. Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на математички језик и решава 
их. Користи индукцију, аналогију, де- дукцију и правила математичке логике у решавању математичких проблема и извођењу закључака. 
Користи методе и технике реша- вања проблема, учења и откривања која су базирана на знању и искуству за постављање хипотеза и 
извођење закључака. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Специфична предметна компетенција разврстана је у три до- мена: Математичко знање и резоновање, Примена математичких знања и 
вештина на решавање проблема и Математичка комуни- кација. 

Основни ниво 

 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и ту- мачи међусобне односе (повезаност, зависност, узрочност) подата- ка, појава и 
догађаја. Разуме основне статистичке појмове и препо- знаје их у свакодневном животу. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Примењује једноставне математичке процедуре када су сви подаци непосредно дати. Израчунава и процењује растојања, оби- ме, површине 
и запремине објеката у равни и простору. Израчуна- ва вероватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. Доноси финансијске 
одлуке на основу израчунавања прихода, рас- хода и добити. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Комуницира математичким језиком који се састоји од појмо- ва, ознака, фигура и графичких репрезентација и разуме захтеве једноставнијих 
математичких задатака. Саопштава решења про- блема користећи математички језик на разне начине (у усменом,писаном или другом 
облику) и разуме изјаве изражене на исти начин. Тумачи изјаве саопштене математичким језиком у реалном контексту. 

Средњи ниво 

 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Формулише математичка питања и претпоставке на основу доступних информација. Бира критеријуме зa селекцију и транс- формацију 
података у односу на модел који се примењује. Бира математичке концепте за описивање природних и друштвених по- јава. Представља 
сликом геометријске објекте, упоређује каракте- ристике и уочава њихове међусобне односе. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. Бира оптималне опције у животним и про- фесионалним 
ситуацијама користећи алгебарске, геометријске и аналитичке методе. Уме да примени математичка знања у финан- сијским проблемима. 
Анализира податке користећи статистичке методе. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира ин- формације из различитих извора и одговарајуће математичке пој- мове и 
симболе како би саопштио своје ставове. Дискутује о ре- зултатима добијеним применом математичких модела. Преводи математичке 
формулације на свакодневни језик и обратно. 



 

 

Напредни ниво 

 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању ма- тематичких тврђења и у анализирању математичких проблема. Користи 
законе математичке логике и одговарајуће математичке теорије за доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулиса- них 
математичким језиком. На основу података добијених личним истраживањем или на други начин формулише питања и хипотезе. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи комплексних природних и друштвених појава. Бира и развија оптималне страте- гије за 
решавање проблема 

Домен 3. Математичка комуникација 

Користи математички језик при изношењу и аргументацији својих ставова и разуме захтеве сложених математичких проблема. Може да 
дискутује о озбиљним математичким проблемима. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Основа за писање исхода и избор садржаја били су програми математике за основну школу, стандарди постигнућа ученика за крај обавезног 
основног и општег средњег образовања, међупред- метне компетенције, циљ учења математике као и чињеница да се учењем математике 
ученици оспособљавају за: решавање разно- врсних практичних и теоријских проблема, комуникацију матема- тичких језиком, математичко 
резоновање и доношење закључака  и одлука. Сам процес учења математике има своје посебности  које се огледају у броју година изучавања 
и недељног броја часо- ва предмета и неопходности континуираног стицања и повезивања знања. 

Наставници у својој свакодневној наставној  пракси,  треба да се ослањају на исходе, јер они указују шта је оно за шта уче- ници треба да 
буду оспособљени током учења предмета у једној школској години. Исходи представљају очекиване и дефинисане планости исхода.резултате 
учења и наставе. Остваривањем исхода, ученици усва- јају основне математичке концепте, овладавају основним мате- матичким процесима и 
вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и комуникацију математичким је- зиком. Кроз исходе се омогућава 
остваривање и међупредметних компетенција као што су комуникација, рад са подацима и инфор- мацијама, дигитална компетенција, 
решавање проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење. 

Предлог за реализацију програма 

Утврђена су три модела програма наставе и учења за предмет Математика у гимназијама: 

М1 – за општи тип гимназије; 

М2 – за друштвено-језички смер гимназије; 

М3 – за природно-математички смер гимназије. 

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони пре- длог броја часова по темама МАТЕМАТИКА 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 5 часова 

Годишњи фонд часова 165 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја програма 

2МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационалне и реалне 

бројеве, разли- чите записе тих бројева и преводи их из 

једног записа у други. 

2МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме 

се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, 

степеновање и кореновање и при томе по потреби 

користи калкулатор или одговарајући софтвер. 
2MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и 
процењује вредност израза у једноставним реалним 
ситуацијама. 

2MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске 

изразе. 2MA.1.1.5. Решава једноставне проблеме који 

се своде на линеарне и квадратне једначине. 

– израчуна граничну вредност 

низа, анали- зира и 

интерпретира понашање низа; 

– израчуна граничне вредности 

функција и решава проблеме 

користећи својства 

непрекидности функција; 
– одреди сложену и инверзну 

функцију; 
– користи основна својства 

функција (до- мен, 

периодичност, парност, 

монотоност, нуле и знак...); 

ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ 

НИЗА 

 
Гранична вредност низа. Збир 
бесконачног геоме- тријског низа. Број 
е 

ФУНКЦИЈЕ 

 

Важнији појмови и својства реалних 

функција реалне променљиве. 

Сложена 

функција. 

Инверзна 



 

 

2МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на 
линеарне нејед- начине и једноставне квадратне 
неједначине. 

2МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде 

на систем две линеарне једначине са две непознате. 

2МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне 

операције и користи их. 2МА.1.2.4. Користи координатни 

систем за представљање једноставних геометријских 

објеката у равни. 

2МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и 
скицира график линеарне, квадратне, степене, 
експоненцијалне, логаритамске и тригоно- метријских 
функција синуса и косинуса. 

2МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције 

(одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне 

вредности и тумачи их у реал- ном контексту). 
2МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички 
или табеларно, анализира, примењује и приближно 
израчунава брзину промене помоћу прираштаја. 

2МА.1.4.1. Пребројава и процењује број могућности 

(различитих избора или начина) у једноставним 

реалним ситуацијама. 

2МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће, израчунава и 

процењује вероват- ноће догађаја у једноставним 

ситуацијама. 

2МА.1.4.4. Графички представља податке у облику 

дијаграма и табела, анализира податке и њихову 

расподелу. 

2МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, 

израчунава и тумачи узорачку средину, медијану и мод. 

2МА.2.1.3. Израчунава вредност бројевног израза у 

коме се појављују и елементарне функције и при томе 

по потреби користи калкулатор или одговарајући 

софтвер. 
2MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине 

у којима се поја- вљују елементарне функције. 

2МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне 

неједначине. 2МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде 

на системе линеарних једначи- на са највише три 

непознате. 

2МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне 
операције, исказни рачун и појам релације (посебно 
поретка и еквиваленције). 2МА.2.2.3. Решава проблеме 
користећи једначину праве и криве другог реда. 

2МА.2.3.2. Разуме концепт конвергенције низа и 

израчунава граничну вредност низа у једноставним 

случајевима. 

2МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних 

функција и да их транс- формише користећи транслације 

и дилатације дуж координатних оса. 

2МА.2.3.4. Решава проблеме користећи основна својства 

функција (област дефинисаности, периодичност, 

парност, монотоност...). 

2МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава 

једноставне граничне вредности функција. 

2МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује 

га у проблем- ским ситуацијама. 

2МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума 

користећи извод функције. 

2МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и 

његову примену у једноставнијим ситуацијама. 

2МА.2.4.1. Примењује правила комбинаторике за 

пребројавање могућно- сти (различитих избора или 

начина). 

2МА.2.4.3. Разуме концепт дискретне случајне величине 

и израчунава очекивану вредност, стандардно одступање 

и дисперзију (варијансу). 2МА.2.4.4. Разуме значај 

– израчуна извод функције по 
дефиницији, као и применом 
правила диференцирања; 

– примени диференцијални рачун 

на реша- вање различитих 

проблема, укључујући 

екстремалне и друге проблеме 

оптимиза- ције у природним и 

друштвеним наукама и 

свакодневном животу; 
– испита ток и скицира график 

функције; 
– изабере одговарајући метод 

и одреди неодређени 

интеграл; 

– примени одређени интеграл на 

решавање различитих 

проблема; 

– примени елементе 

комбинаторике у реал- ним 

ситуацијама; 

– примени биномни образац на 

решавање различитих 

проблема; 
– одреди вероватноћу случајног 

догађаја; 
– одреди вероватноћу неког 

будућег дога- ђаја на основу 

вероватноће претходно 

реализованог догађаја и на 

основу тога доноси одлуке; 

– одреди очекивану вредност и 
дисперзију случајне величине; 

– изврши мање статистичко 

истраживање, обради 

резултате, прикаже их и интер- 

претира; 
– анализира и образложи 

поступак решава- ња задатка и 
дискутује број решења; 

– користи математички језик за 

система- тично и прецизно 

представљање идеја и решења; 
– доказује једноставније 

математичке теоре- ме и 
аргументује решења задатака; 

– проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички 

језик и добијени математички 

модел реши водећи рачуна о 

реалном контексту. 

функција. 
Преглед елементарних функција. 
Гранична вредност функције. 

Непрекидност функ- ције (геометријски 

смисао). 
Асимптоте. 

ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

 

Прираштај функције. Извод функције 

(проблем тангенте и брзине). Основне 

теореме о изводу, изводи 

елементарних функција. 

Диференцијал и његова примена код 
апроксимације функција. 
Испитивање функције и њен 
график. Примена извода на 
екстремалне проблеме. 

ИНТЕГРАЛ 

 

Неодређени интеграл. Таблица 

интеграла и основна правила. 

Метод смене променљиве, метод 

парцијалне интеграције. 
Одређени интеграл, Њутн-Лајбницова 
формула. Примене одређеног 
интеграла. 

КОМБИНАТОРИКА 

 
Основна правила. Варијације. 
Пермутације. Комбинације (без 
понављања). Биномни образац. 

ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА 

 

Случајни догађаји. Вероватноћа. 

Условна вероват- ноћа и независност. 

Биномна вероватноћа. Случајне 

величине. 

Формирање квадратне матрице 
вероватноћа неког коначног физичког 
система. Степеновање матрице реда 2, 
односно реда 3. Одређивање 
вероватноће неког будућег догађаја на 
основу вероватноће претходно 

реализованог догађаја. 

Популација, обележје и узорак. 

Очекивана вред- ност и дисперзија. 

Прикупљање, сређивање, гра- фичко 

приказивање и нумеричка обрада 

података. Оцене вероватноће, средње 

вредности и дисперзи- је. Биномна, 

Пуасонова и нормална расподела. 



 

 

вероватноће у тумачењу статистичких података. 

2МА.2.4.5. Израчунава мере варијабилности и одступања 

од познатих расподела. 
2MA.3.1.2. Израчунава вредност бројевног израза 

користећи својства операција и функција. 

2MA.3.1.3. Трансформише алгебарске изразе, доказује 

једнакости и неједнакости. 
2МА.3.1.5. Решава неједначине користећи основна 
својства елементарних функција. 

2МА.3.1.6. Решава системе линеарних једначина са и без 

параметара и једноставне системе нелинеарних 

једначина. 

2МА.3.3.1. Примењује математичку индукцију, 

аритметички и геометриј- ски низ и израз за суму 

бесконачног геометријског низа у проблемским 

ситуацијама. 
2МА.3.3.2. Израчунава граничну вредност низа, 
анализира и интерпрети- ра понашање низа података, 
изводи и интерпретира закључке. 

2МА.3.3.3. Користи елементарне функције за решавање 

проблема. 2МА.3.3.4. Израчунава граничне вредности 

функција и решава проблеме користећи својства 

непрекидности функција. 
2МА.3.3.5. Решава проблеме и доноси закључке 

анализирајући функције користећи диференцијални 
рачун. 

2МА.3.3.6. Решава проблеме применом интегралног 

рачуна (површине равних фигура, запремине тела, 

дужине кривих, функција расподеле и својства 

случајних променљивих). 
2МА.3.4.1. Решава сложеније комбинаторне проблеме. 
2МА.3.4.2. Решава проблеме и доноси закључке и одлуке 

у ситуацијама неизвесности користећи методе 

вероватноће и статистике. 

2.МА.3.4.3. Зна појам функције расподеле, појам 

непрекидне случајне величине и нормалне расподеле. 
2.МА.3.4.4. Користи методе вероватноће и статистике у 
финансијама. 

  

 

 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 3 часа 

Годишњи фонд часова 99 часова 



 

 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја програма 

2МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационалне и реалне 

бројеве, разли- чите записе тих бројева и преводи их из 

једног записа у други. 

2МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у коме 

се појављују сабирање, одузимање, множење, дељење, 

степеновање и кореновање и при томе по потреби 

користи калкулатор или одговарајући софтвер. 

2MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева и 
процењује вредност израза у једноставним реалним 
ситуацијама. 

2MA.1.1.4. Трансформише једноставне алгебарске 

изразе. 2MA.1.1.5. Решава једноставне проблеме који 

се своде на линеарне и квадратне једначине. 
2МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде на 

линеарне нејед- начине и једноставне квадратне 
неједначине. 

2МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде 

на систем две линеарне једначине са две непознате. 

2МА.1.1.8. Зна и разуме основне логичке и скуповне 

операције и користи их. 2МА.1.2.4. Користи координатни 

систем за представљање једноставних геометријских 

објеката у равни. 

2МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи и 
скицира график линеарне, квадратне, степене, 
експоненцијалне, логаритамске и тригоно- метријских 
функција синуса и косинуса. 

2МА.1.3.3. Анализира графички представљене функције 

(одређује нуле, знак, интервале монотоности, екстремне 

вредности и тумачи их у реал- ном контексту). 
2МА.1.3.4. У функцијама које су представљене графички 
или табеларно, анализира, примењује и приближно 
израчунава брзину промене помоћу прираштаја. 

2МА.1.4.1. Пребројава и процењује број могућности 

(различитих избора или начина) у једноставним 

реалним ситуацијама. 

2МА.1.4.3. Разуме концепт вероватноће, израчунава и 

процењује вероват- ноће догађаја у једноставним 

ситуацијама. 

2МА.1.4.4. Графички представља податке у облику 

дијаграма и табела, анализира податке и њихову 

расподелу. 

– израчуна једноставније 

граничне вредно- сти низа; 
– израчуна једноставне граничне 

вредности функција; 
– користи основна својства 

функција (до- мен, 
периодичност, парност, 
монотоност, нуле и знак...); 

– израчуна извод једноставних 
функција применом правила 
диференцирања; 

– примени диференцијални рачун 
на реша- вање једноставних 
проблема; 

– испита ток и скицира график 
једноставне функције; 

– одреди једноставнији 
неодређени инте- грал; 

– израчуна површину равног лика 
применом одређеног интеграла; 

– примени елементе 
комбинаторике у једно- ставним 
реалним ситуацијама; 

– примени биномни образац на 
решавање једноставнијих 
проблема; 

– одреди вероватноћу 
једноставнијег случај- ног 
догађаја; 

– одреди очекивану вредност и 
дисперзију случајне величине; 

– изврши мање статистичко 
истраживање, обради 
резултате, прикаже их и интер- 
претира; 

– анализира и образложи 
поступак решава- ња задатка и 
дискутује број решења; 

– користи математички језик за 
система- тично и прецизно 
представљање идеја и решења. 

ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ 

НИЗА 

 

Гранична вредност низа. Збир 

бесконачног геоме- тријског низа. 
Број е. 

ФУНКЦИЈЕ 

 

Важнији појмови и својства реалних 

функција реалне променљиве. 
Преглед елементарних функција. 
Гранична вредност функције. 

Непрекидност функ- ције (геометријски 

смисао). 
Асимптоте. 

ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

 

Прираштај функције. Извод функције 

(проблем тангенте и брзине). Основне 

теореме о изводу, изводи 

елементарних функција. 
Испитивање функције и њен график. 
Примена извода на једноставније 

екстремалне проблеме. 

ИНТЕГРАЛ 

 

Неодређени интеграл. Таблица 

интеграла и основна правила. 
Метод смене променљиве. 
Одређени интеграл, Њутн-Лајбницова 

формула. Израчунавање површине 

равног лика. 



 

 

2МА.1.4.5. Разуме појмове популације и узорка, 

израчунава и тумачи узорачку средину, медијану и мод. 

2МА.2.1.3. Израчунава вредност бројевног израза у 

коме се појављују и елементарне функције и при томе 

по потреби користи калкулатор или одговарајући 

софтвер. 
2MA.2.1.5. Трансформише алгебарске изразе. 
2MA.2.1.6. Решава проблеме који се своде на једначине 

у којима се поја- вљују елементарне функције. 

2МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне 

неједначине. 2МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде 

на системе линеарних једначи- на са највише три 

непознате. 
2МА.2.1.9. Зна и користи логичке и скуповне операције, 
исказни рачун и појам релације (посебно поретка и 
еквиваленције). 

2МА.2.2.3. Решава проблеме користећи једначину праве 

и криве другог реда. 

2МА.2.3.2. Разуме концепт конвергенције низа и 

израчунава граничну вредност низа у једноставним 

случајевима. 

2МА.2.3.3. Уме да скицира графике елементарних 

функција и да их транс- формише користећи транслације 

и дилатације дуж координатних оса. 

2МА.2.3.4. Решава проблеме користећи основна својства 

функција (област дефинисаности, периодичност, 

парност, монотоност...). 

2МА.2.3.5. Разуме концепт непрекидности и израчунава 

једноставне граничне вредности функција. 

2МА.2.3.6. Разуме концепт извода функције и примењује 

га у проблем- ским ситуацијама. 

2МА.2.3.7. Решава проблеме минимума и максимума 

користећи извод функције. 

2МА.2.3.8. Разуме концепт одређеног интеграла и 

његову примену у једноставнијим ситуацијама. 

2МА.2.4.1. Примењује правила комбинаторике за 

пребројавање могућно- сти (различитих избора или 

начина). 

2МА.2.4.3. Разуме концепт дискретне случајне величине 

и израчунава очекивану вредност, стандардно одступање 

и дисперзију (варијансу). 2МА.2.4.4. Разуме значај 

вероватноће у тумачењу статистичких података. 

2МА.2.4.5. Израчунава мере варијабилности и одступања 

од познатих расподела. 

 КОМБИНАТОРИКА 

 

Основна правила. 

Варијације. 

Пермутације. 
Комбинације (без понављања). Биномни 
образац. 

ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА 

 

Случајни догађаји. Вероватноћа. 

Условна вероват- ноћа и независност. 

Биномна вероватноћа. Случајне 

величине. Попу- лација, обележје и 

узорак. Очекивана вредност и 

дисперзија. 
Прикупљање, сређивање, графичко 

приказивање и нумеричка обрада 
података. 

 

 

 



 

 

ФИЗИКА 

 

Циљ учења Физике јесте стицање функционалне научне пи- смености, оспособљавање ученика за уочавање и примену физич- ких закона 
у свакодневном животу, развој логичког и критичког мишљења у истраживањима физичких феномена. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Кроз опште средњошколско учење физике очекује се да уче- ници повежу физичке законе и процесе са практичном применом и тако 
постигну научну писменост која ће им омогућити праћење и коришћење информација у области физике, исказаних језиком физике 
(физичким терминима, симболима, формулама и једначи- нама), дискусију и доношење одлука у вези с темама из области физике, 
значајним за појединца и друштво. На првом месту то се односи на безбедно руковање уређајима, алатима и комерцијалним производима 
и на бригу о животној средини. Поред тога, очекује се развијање истраживачког односа према окружењу кроз експе- риментални рад 
којим се упознаје научни метод, као и разумевање природе науке, научноистраживачког рада и подржавање доприно- са науке квалитету 
живота појединца и развоју друштва. 

Основни ниво 

Ученик објашњава појаве и процесе на основу познавања фи- зичких величина и законитости, решава једноставне проблеме и рачунске 
задатке уочавајући узрочно-последичне везе, користећи експлицитно дате податке и мерења; користи појмове и објашње- ња физичких 
појава за разматрање и решавање питања везаних за развој науке и технологије, коришћења природних ресурса и очу- вање животне средине; 
показује спремност да се ангажује и кон- структивно доприноси решавању проблема са којима се суочава заједница којој припада. 

 

Средњи ниво 

Ученик објашњава и решава сложеније физичке проблеме, рачунске и експерименталне задатке издвајајући битне податке који  се односе на 
дати проблем, успостављајући везе међу њима  и користећи одговарајуће законе и математичке релације. Знање из физике користи при 
решавању и тумачењу проблема у другим областима науке, технологије и друштва. Уз помоћ упутства, уче- ник може да припрема, изводи и 
описује огледе, експерименте и једноставна научна истраживања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја програма 



 

 

2.ФИ.1.5.1. Наводи својства фотона и микрочестица. 
2.ФИ.1.5.2. Описује основне појаве у микросвету, 

емисију и апсорпцију фотона, радиоактивност, фисију и 

фузију, рендгенско зрачење. 

2.ФИ.1.5.3. Описује основне моделе у атомској физици, 

Радефордов и Боров модел атома, модел језгра, модел 

молекула. 

2.ФИ.1.5.4. Набраја својства рендгенског и ласерског 

зрачења, као и алфа, бета и гама зрачења. 

2.ФИ.1.5.5. Препознаје опасност од електромагнетног и 

радиоактивног зрачења;зна основе дозиметрије; познаје 

примену изотопа, рендгенског и ласерског зрачења у 

медицини и осталим областима. 
2.ФИ.2.5.1. Зна основе специјалне теорије релативности 
и појмове кон- тракција дужине и дилатација времена. 

2.ФИ.2.5.2. Разуме основна својства проводника, 

полупроводника и изолатора на основу зонске теорије 

кристала. Зна основна својства суперпроводника. 
2.ФИ.2.5.3. Објашњава појаве: фотоефекат, 

радиоактивност, трансмута- ција елемената, фисија, 

фузија, емисија и апсорпција зрачења, енергија везе, 
стимулисано зрачење и ласерски ефекат. 

2.ФИ.2.5.4. Објашњава основне моделе у атомској 

физици, Борове нивое енергије, изградњу периодног 

система, структуру језгра. 

2.ФИ.2.5.5. Зна поделу и основне карактеристике 

елементарних честица (фермиони и бозони), као и 

интеракције међу њима. 

2.ФИ.2.5.6. Познаје закон апсорпције зрачења при 

проласку кроз мате- ријале. 

2.ФИ.3.5.1.Тумачи релативистички карактер времена, 

дужине и масе; разуме везу масе и енергије. Зна шта 

објашњава Општа теорија релатив- ности. 

2.ФИ.3.5.2. Анализира појаве: фотоефекат, Комптонов 
ефекат, радиоак- тивност, рендгенско зрачење, зрачење 
апсолутног црног тела, нуклеарне реакције, закон 
радиоактивног распада. 

2.ФИ.3.5.3. Примењује Боров модел атома за 

објашњење спектра атома и изградњу Периодног 

система елемената и зонску теорију кристала за 

објашњење проводљивости метала и својстава 

полупроводника. 

2.ФИ.3.5.4. Анализира Де Брољеву релацију, 
Хајзенбергове релације неодређености и дуалну природу 
материје. 

2.ФИ.3.5.5. Користи решења Шредингерове једначине за 

објашњење квантних ефеката у микросвету. 

2.ФИ.1.6.1. Наводи Кеплерове законе и основне 

јединице за удаљеност у астрономији, зна Њутнов закон 

гравитације и да гравитационо дејство Сунца и Месеца 

изазива плиму и осеку. 

– користи научни језик за 

описивање физич- ких појава; 
– формулише постулате 

специјалне теорије 
релативности и објашњава 
релативистич- ке ефекте; 

– повезује релативистички импулс 
и енерги- ју са масом; 

– користи квантну природу 
електромагнет- ног зрачења за 
објашњење природе зраче- ња 
апсолутно црног тела и 
фотоефекта; 

– повезује таласна и 
корпускуларна својства честица 
(фотона, електрона) и наводи 
појаве које то потврђују; 

– познаје физички смисао 
Шредингерове једначине и 
својствених вредности енер- 
гије честице; 

– анализира спектар атома 
водоника кори- стећи Борове 
постулате; 

– објашњава структуру 
периодног система елемената 
помоћу квантних бројева; 

– повезује примену рендгенског 
зрачења са његовим својствима; 

– на основу зонске теорије 
кристала закљу- чује о њиховој 
проводљивости; 

– познаје услове настанка и 
примену супер- проводљивости; 

– описује својства сопствених и 
приме- сних полупроводника и 
познаје њихову примену 
(исправљачи, галваномагнетни 
и термоелектрични ефекти,...); 

– објасни основни принцип рада 
ласера, по- везује 
карактеристике ласерског 
зрачења са његовом применом; 

– објасни модел и структуру 
језгра и свој- ства нуклеарних 
сила; 

– разуме примену и опасности 
природног и вештачког 
радиоактивног зрачења; 

– објашњава интеракцију 

радиоактивног зрачења са 
материјалима и мери интензи- 
тет зрачења; 

– придржава се мера заштите од 
радиоак- тивног зрачења; 

РЕЛАТИВИСТИЧКА ФИЗИКА 
Појам и Основни постулати 

специјалне теорије релативности. 

Релативистички карактер времена и 

дужине. Релативистички импулс и 

енергија и Закони одржања. 

КВАНТНА ПРИРОДА 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА 

Закони Топлотног зрачења. Планкова 

хипотеза. Фотоелектрични ефекат. 

Фотон. Корпускуларно-та- ласни 

дуализам светлости. 
Демонстрациони оглед: 
– Фотоефекат (помоћу фотоћелије). 
ТАЛАСНА СВОЈСТВА ЧЕСТИЦА И 

ПОЈАМ О КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ 

Честично-таласни дуализам. Де 

Бројева хипотеза. Појам о 

Шредингеровој једначини. 

Квантовање енергије 
КВАНТНА ТЕОРИЈА АТОМА 
Модели атома. Борови постулати 

Квантно-меха- ничка теорија атома– 

квантни бројеви. Паулијев принцип. 

Рендгенско зрачење. 
Лабораторијске вежбе 
1. Калибрација спектроскопа и 

идентификација водониковог 

спектра. 

2. Одређивање Ридбергове константе 

(помоћу водо- никове лампе и 

дифракционе решетке). 
Предлог за пројекат 
1. Основне каракетеристике хемијских 

веза (јонске и ковалентне). Молекулски 

спектри. 
ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА 
Зонска теорија кристала. 

Суперпроводљивост. 

Полупроводници. 
Демонстрациони огледи: 
– Диоде, фотоћелије. 
Лабораторијске вежбе 
3. Струјно-напонска карактеристика 

диоде. 
4. Одређивање Планкове константе 

(помоћу LED диоде). 
ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ И 
ЛАСЕРИ 
Квантни прелази. 
Принцип рада ласера. Примене ласера. 



 

 

2.ФИ.1.6.2. Разуме смену дана и ноћи, као и годишњих 

доба, оријентише се у простору помоћу Сунца и ноћног 

неба (уочава Северњачу, сазвежђа Малог и Великог 

медведа и Касиопеју, упознаје грчку митологију на 

небу); зна како настају помрачења Сунца и Месеца и 

месечеве мене. 

2.ФИ.1.6.3. Разуме улогу телескопа или дурбина у 
астрономским посма- трањима, зна да Земљина 
атмосфера утиче на положај и сјај небеских тела и да не 
пропушта штетна зрачења (гама, рендгенско, далеко 
ултра- љубичасто) која долазе из васионе. 

2.ФИ.1.6.4. Зна која тела чине Сунчев систем (Сунце, 

планете, астероиде, комете и метеоре) и њихове основне 

карактеристике; зна да је Сунце звезда, разуме просторне 

дистанце у Сунчевом систему, као и положај Сунчевог 

система у нашој галаксији Млечни пут и наше галаксије у 

васиони. 
2.ФИ.2.6.5. Разуме карактеристике мирног и активног 
Сунца и то приме- њује да објасни утицај Сунчеве 

активности на Земљу и живи свет; приме- њује знања о 
кретању Земље и Месеца на помрачења Сунца и Месеца; 

зна физичка и хемијска својства и могућност 
настањивости планета, њи- хових сателита, планета 
патуљака, астероида, комета и метеора; упознаје се са 
елементима Миланковићеве теорије ледених доба. 

2.ФИ.2.6.6. Зна структуру и поделу галаксија према 

облику; зна да се васиона шири и примењује Хаблов 

закон за одређивање растојања до галаксија и 

старости васионе. 
2.ФИ.3.6.1. Примењује Кеплерове законе и анализира 
кретање планета, њихових сателита и двојних звезда и 

разуме гравитационо дејство Месе- ца и Сунца на водени 
омотач Земље. 

– објашњава добијање и примену 

изотопа (енергетика, медицина, 

археологија, форензика...); 
– изврши класификацију 

елементарних честица и наведе 
основне карактеристике и 
значај експеримената у ЦЕРН-

у; 

– увиђа предности и недостатке 

коришће- ња различитих извора 

енергије и разуме проблеме 

коришћења нуклеарне енергије 

у контексту одрживог развоја; 
– разуме начин и узроке кретања 

небеских тела и последице 
гравитационих дејстава; 

– познаје основне методе 

одређивања даљи- на небеских 

тела и јединице за даљине у 

астрономији; 
– оријентише се у простору, 

разуме смену дана и ноћи, и 
годишњих доба, као и начин 
рачунања времена у 
астрономији; 

– повезује врсте зрачења са 

типичним пред- ставницима 

небеских тела која их емитују; 

– објасни улогу астрономских 

инструмената у истраживању 

свемира; 

– наведе физичке 

карактеристике звезда и разуме 

механизам настајања и 

еволуције звезда; 

– познаје структуру Млечног пута 
и положај Сунчевог система у 
њему, као и положај наше 
галаксије у васиони; 

– објасни структуру Сунца и 

појаве на његовој површини 

као и последице које настају 

на Земљи; 
– наводи врсте небеских тела у 

Сунче- вом систему и описује 
њихове физичке особине. 

Лабораторијска вежба 
5. Одређивање угаоне дивергенције 

ласерског снопа. 
ФИЗИКА АТОМСКОГ ЈЕЗГРА 
Језгро атома. Дефект масе и енергија 

везе. Радиоак- тивност. Закон 

радиоактивног распада. Интеракција 

радиоактивног зрачења са 

супстанцијом. Детекција, примена и 

заштита од зрачења. 
Фисија и фузија. Нуклеарна енергетика. 
Предлог за пројекат 
2. Акцелератори честица.CERN 
Демонстрациони оглед: 
– Детекција радиоактивног зрачења. 
Лабораторијскe вежбe 
6. Мерење фона. 
7. Опадање интензитета гама зрачења 

са повећава- њем дебљине апсорбера 

(препреке) од извора. ФИЗИКА 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧЕСТИЦА 
Појам и врсте елементарних честица 
Предлог за пројекат 
3. Космичко зрачење. 
УВОД У АСТРОНОМИЈУ И 

ОСНОВНИ ПОЈ- МОВИ 

Предмет проучавања и специфичности 

астрономи- је. Интердисциплинарност. 

Оријентација на небу. Привидно 

кретање Сунца и последице. Kоординат- 

ни системи и време у астрономији. 
ГРАВИТАЦИОНА ДЕЈСТВА 
Хелиоцентрички систем. Кеплерови 

закони. Њутнов закон гравитације. 

Паралакса. Астрономске јединице за 

даљину. 

ЗРАЧЕЊЕ НЕБЕСКИХ ТЕЛА И 

АСТРОНОМ- СКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
Спектар зрачења небеских тела. 
Предлог за пројекат 
4. Принцип рада астрономских уређаја 

заснован на одговарајућим физичким 

појавама. 
ЗВЕЗДЕ И ГАЛАКСИЈЕ 
Физичке карактеристике и типови 

звезда. Н-R дијаграм. Еволуција 

звезда. Млечни пут. Врсте галаксија. 
Предлог за пројекат 
5. Хабл-Леметров закон. Космолошке 

хипотезе. 
СУНЦЕ И СУНЧЕВ СИСТЕМ 
Карактеристике мирног Сунца. Сунчева 
активност. Основне карактеристике 

Сунчевог система. 

 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 1+0,5 часова 

Годишњи фонд часова 33 + 16,5 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја програма 



 

 

2.ФИ.1.5.1. Наводи својства фотона и микрочестица. 
2.ФИ.1.5.2. Описује основне појаве у микросвету, 

емисију и апсорпцију фотона, радиоактивност, фисију и 

фузију, рендгенско зрачење. 

2.ФИ.1.5.3. Описује основне моделе у атомској физици, 

Радефордов и Боров модел атома, модел језгра, модел 

молекула. 

2.ФИ.1.5.4. Набраја својства рендгенског и ласерског 

зрачења, као и алфа, бета и гама зрачења. 

2.ФИ.1.5.5. Препознаје опасност од електромагнетног и 

радиоактивног зрачења;з на основе дозиметрије; познаје 

примену изотопа, рендгенског и ласерског зрачења у 

медицини и осталим областима. 
2.ФИ.2.5.1. Зна основе специјалне теорије релативности 
и појмове кон- тракција дужине и дилатација времена. 

2.ФИ.2.5.3. Објашњава појаве: фотоефекат, 

радиоактивност, трансмута- ција елемената, фисија, 

фузија, емисија и апсорпција зрачења, енергија везе, 

стимулисано зрачење и ласерски ефекат. 

2.ФИ.2.5.4. Објашњава основне моделе у атомској 
физици, Борове нивое енергије, изградњу периодног 
система, структуру језгра. 

2.ФИ.3.5.1. Тумачи релативистички карактер времена, 

дужине и масе; разуме везу масе и енергије. Зна шта 

објашњава Општа теорија релатив- ности. 
2.ФИ.3.5.2. Анализира појаве: фотоефекат, Комптонов 
ефекат, радиоак- тивност, рендгенско зрачење, зрачење 
апсолутног црног тела, нуклеарне реакције, закон 
радиоактивног распада. 

2.ФИ.3.5.3. Примењује Боров модел атома за 

објашњење спектра атома и изградњу Периодног 

система елемената и зонску теорију кристала за 

објашњење проводљивости метала и својстава 

полупроводника. 

2.ФИ.3.5.4. Анализира Де Бројеву релацију, 
Хајзенбергове релације неодређености и дуалну 
природу материје. 

– користи научни језик за 

описивање физич- ких појава; 

– формулише постулате 

специјалне теорије 

релативности; 

– повезује релативистички импулс 

и енерги- ју са масом; 

– користи квантну природу 

електромагнет- ног зрачења за 

објашњење природе зраче- ња 

апсолутно црног тела и 

фотоефекта; 
– повезује таласна и 

корпускуларна својства честица 
(фотона, електрона) и наводи 

појаве које то потврђују; 

– познаје физички смисао 

Шредингерове једначине и 

својствених вредности енер- 

гије честице; 
– анализира спектар атома 

водоника кори- стећи Борове 
постулате; 

– објашњава структуру 

периодног система елемената 

помоћу квантних бројева; 

– повезује примену рендгенског 

зрачења са његовим својствима; 

– на основу зонске теорије 

кристала закљу- чује о њиховој 

проводљивости; 

– познаје услове настанка и 

примену; супер- проводљивости 

– описује својства сопствених и 

приме- сних полупроводника и 

познаје њихову примену 

(исправљачи, галваномагнетни 

и термоелектрични ефекти...); 

РЕЛАТИВИСТИЧКА ФИЗИКА 
Основни постулати специјалне теорије 

релатив- ности. 

Маса, импулс и енергија у теорији 

релативности. Веза масе и енергије. 

КВАНТНА ПРИРОДА 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА 

Закони топлотног зрачења. Планкова 

хипотеза. Фотоелектрични ефекат. 
Фотон. 
Корпускуларно-таласни дуализам 
светлости. 
Демонстрациони оглед: 
– Фотоефекат (помоћу фотоћелије). 
ТАЛАСНА СВОЈСТВА ЧЕСТИЦА И 

ПОЈАМ О КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ 

Честично-таласни 

дуализам. Де Бројева 

хипотеза. 

Појам о Шредингеровој једначини. 

Квантовање енергије. 
КВАНТНА ТЕОРИЈА АТОМА 
Модели атома. 

Борови 

постулати. 

Квантно-механичка теорија атома– 

квантни бројеви. 

Паулијев принцип. 

Рендгенско 

зрачење. 

Лабораторијска 

вежба 
–1. Калибрација спектроскопа и 
идентификација водониковог спектра 



 

 

2.ФИ.1.6.1. Наводи Кеплерове законе и основне 

јединице за удаљеност у астрономији, зна Њутнов закон 

гравитације и да гравитационо дејство Сунца и Месеца 

изазива плиму и осеку. 
2.ФИ.1.6.2. Разуме смену дана и ноћи, као и годишњих 
доба, оријентише се у простору помоћу Сунца и ноћног 

неба (уочава Северњачу, сазвежђа Малог и Великог 
медведа и Касиопеју, упознаје грчку митологију на 
небу); зна како настају помрачења Сунца и Месеца и 
месечеве мене. 

2.ФИ.1.6.3. Разуме улогу телескопа или дурбина у 

астрономским посма- трањима, зна да Земљина 

атмосфера утиче на положај и сјај небеских тела и да не 

пропушта штетна зрачења (гама, рендгенско, далеко 

ултра- љубичасто) која долазе из васионе. 
2.ФИ.1.6.4. Зна која тела чине Сунчев систем (Сунце, 

планете, астероиде, комете и метеоре) и њихове основне 
карактеристике; зна да је Сунце звезда, разуме просторне 
дистанце у Сунчевом систему, као и положај Сунчевог 

система у нашој галаксији Млечни пут и наше галаксије у 
васиони. 

– објасни основни принцип рада 

ласера, по- везује 

карактеристике ласерског 

зрачења са његовом применом; 
– објасни модел и структуру 

језгра и свој- ства нуклеарних 

сила; 

– разуме примену и опасности 

природног и вештачког 

радиоактивног зрачења; 

– објашњава интеракцију 

радиоактивног зрачења са 

материјалима и мери интензи- 

тет зрачења; 
– придржава се мера заштите од 

радиоак- тивног зрачења; 

– познаје добијање и примену 

изотопа (енергетика, 

медицина, археологија, 

форензика...); 

– увиђа предности и недостатке 
коришће- ња различитих извора 
енергије и разуме проблеме 
коришћења нуклеарне енергије 
у контексту одрживог развоја; 

– разуме начин и узроке кретања 

небеских тела и последице 

гравитационих дејстава; 

– разуме смену дана и ноћи, и 

годишњих доба, као и начин 

рачунања времена у 

астрономији; 
– познаје улогу астрономских 

инструмената у истраживању 

свемира; 

објасни структуру Сунца и 

појаве на њего- вој површини 

као и последице које настају на 

Земљи; 

– наводи врсте небеских тела у 
Сунче- вом систему и описује 
њихове физичке особине. 

ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА 
Зонска теорија 

кристала. 

Суперпроводљивос

т. 
Полупроводници. 
Демонстрациони огледи: 
– Диоде, фотоћелије. 
Лабораторијска вежба 
– 2. Струјно-напонска карактеристика 

диоде. 
ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ И 
ЛАСЕРИ 
Квантни прелази 

Принцип рада 

ласера. Примене 

ласера. 
Лабораторијска вежба 
–3. Одређивање угаоне дивергенције 

ласерског снопа. 
ФИЗИКА АТОМСКОГ ЈЕЗГРА 
Језгро атома. 
Дефект масе и 

енергија везе 

Радиоактивност. 
Закон радиоактивног распада. 
Интеракција радиоактивног зрачења са 

супстан- цијом. 

Детекција, примена и заштита од 

зрачења. Фисија и фузија. 
Нуклеарна енергетика. 
Демонстрациони оглед: 
– Детекција радиоактивног зрачења. 
Лабораторијскe вежбe 
– 4. Мерење фона. 
– 5. Опадање интензитета гама 

зрачења са повећа- вањем дебљине 

апсорбера (препреке)од извора. 
ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
ЧЕСТИЦА 
Појам и врсте елементарних честица 
УВОД У АСТРОНОМИЈУ И 

ОСНОВНИ ПОЈ- МОВИ 

Предмет и методе истраживања 

астрономије. Структура васионе 

(звезде, Сунце, Сунчев систем и 

галаксије). 
Нуклеарне реакције на Сунцу 
Спектар електромагнетног зрачења 
Сунца. Порекло и развој небеских тела 
(космогонија). 

 

 

 

ХЕМИЈА 

 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
и кључни појмови садржаја програма 



 

 

2.ХЕ.1.4.2. Наводи улогу и заступљеност угљених 

хидрата, масти, уља, воскова, протеина и витамина у 

живим системима, као и улогу ДНК. 2.ХЕ.1.4.3. Познаје 

алкалоиде као природна и синтетичка хемијска једи- 

њења која имају корисна и штетна физиолошка дејства. 
2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и примену антибиотика као 

природних и синте- тичких хемијских једињења. 

2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру моносахарида, дисахарида 

и полисахари- да, структуру естара из масти, уља и 

воскова, структуру аминокиселина и протеина са 

својствима и улогом у живим системима. 
2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру нуклеинских киселина; 
разликује рибо- нуклеотиде од дезоксирибонуклеотида 
и наводи улогу и-РНК, р-РНК и т-РНК у живим 
системима. 

2.ХЕ.3.4.1. Објашњава појаву стереоизомерије код 

моносахарида. 2.ХЕ.3.4.2. На основу назива, формула и 

врсте веза разликује структуру молекула дисахарида 

(малтозе, лактозе, сахарозе, целобиозе) и полисаха- рида 

(скроба, целулозе и гликогена). 

2.ХЕ.3.4.3. Објашњава хемијска својства моносахарида 
(оксидација, редукција, грађење гликозида, грађење 
естара са фосфорном киселином); разликује и огледом 
доказује редукујуће и нередукујуће угљене хидрате на 
основу реакције са Фелинговим и Толенсовим 
реагенсом. 

2.ХЕ.3.4.4. Класификује липиде на основу реакције базне 

хидролизе; испитује огледима и објашњава њихова 

физичка и хемијска својства и улогу у живим системима. 
2.ХЕ.3.4.5. Објашњава структуру, физичка и хемијска 

својства амино- киселина; предвиђа наелектрисање 
аминокиселина на различитим pH вредностима; 
објашњава међусобно повезивање 
2-аминокиселина 
(α-аминокиселина) пептидном везом, као и природу 

пептидне везе. 2.ХЕ.3.4.6. Објашњава четири нивоа 

структурне организације протеина: примарну, 

секундарну, терцијарну и кватернерну структуру и 

њихов значај за биолошку активност протеина у живим 

системима. 

3.4.7. Објашњава улогу ензима у живим системима и 
утицај различитих фактора на активност ензима 
(температура, промена pH вредности, дода- так јона 
тешких метала, кофактори и коензими, инхибитори). 

2.ХЕ.3.4.8. Објашњава основне принципе чувања, 

преноса и испољавања генетских информација. 

2.ХЕ.3.4.9. Објашњава функционисање метаболизма, да 

се у оквиру деградационе фазе метаболизма 

(катаболизма) разградњом угљених хи- драта, протеина 

и липида до мањих молекула (вода, угљеник(IV)-оксид, 

млечна киселина) ослобађа енергија која се конзервира 

у облику ATP-а и редукованих форми коензима, док се 

у биосинтетској фази метаболи- зма (анаболизма) ова 

енергија, као и неки једноставнији молекули који 

настају у оквиру катаболичких процеса, користе за 

изградњу сложених биомолекула протеина, липида, 

полисахарида и нуклеинских киселина, који су 

организму потребни. 

2.ХЕ.2.5.2. Објашњава значај употребе постројења за 
пречишћавање воде и ваздуха, индустријских филтера, 
аутомобилских катализатора и сличних уређаја у 
свакодневном животу и индустрији. 

2.ХЕ.3.5.2. Објашњава допринос хемије заштити 

животне средине и предлаже активности којима 

доприноси очувању животне средине. 

– описује заступљеност 

биомолекула у живим 

системима и наводи њихову 

улогу, физиолошко дејство 

имајући у виду кори- сне и 

штетнe аспекте; 
– наводи значај и примену 

природних и синтетичких 
биомолекула; 

– критички разматра употребу 

биомолекула њихов утицај на 

здравље и околину; 

– именује и хемијским формулама 

приказује мономерене јединице 

биополимера; 

– повезује структуру 

биомолекула са њихо- вим 

физичким и хемијским 

својствима; 

– повезује различите нивое 

структурне орга- низације 

биомолекула са њиховом улогом 

у живим системима; 
– испитује огледима физичка и 

хемијска својства 
представника биомолекула; 

– класификује биомолекуле 

према произво- дима хидролизе; 

– објашњава појам 

стереоизомерије на примеру 

биомолекула; 

– објашњава хемијске промене 

једностав- нијих биомолекула 

у организму и пише једначине 

реакција којима то илуструје; 

– објашњава биохемијске реакције 
са аспек- та кинетике и 
термохемије; 

– објашњава састав, хемијска 

својства и улогу пуфера у 

живим системима; 
– објашњава катаболизам и 

анаболизам; 
– објашњава основне принципе 

и значај процеса репликације, 

транскрипције и транслације; 
– кванитативно тумачи хемијске 

промене и процесе у реалном 
контексту. 

Теоријски основ за изучавање 

биохемије − 10 часова 

Елементи и њихова улога у живим 

системима и животној средини. 

Вода у живим системима. Састав и 

својства теле- сних течности 

(растворљивост састојака, хидро- 

филност и липофилност, рН вредност и 

пуфери). Природни и синтетички 

биомолекули – заступље- ност, састав, 

својства, улога и утицај на здравље и 

животну средину. Од макромолекула до 

организма. Хемија ћелије. 
Размена супстанци и енергије у ћелији. 
Демонстрациони огледи: 
Демонстрирање узорака супстанци и 
модела при- родних и синтетичких 
биомолекула. 

Амино-киселине, пептиди и 

протеини − 15 часова 

Амино-киселине – физичка и хемијска 

својства. Пептидна веза. Пептиди. 

Протеини. Нивои структуре протеина. 

Ензими. Хормони. 
Метаболизам протеина. 
Демонстрациони огледи: 
Испитивање киселинско-базних 

својстава водених раствора амино-

киселина; доказивање амино-групе у 

молекулима амино-киселина; реакција 

амино-ки- селине са нинхидрином. 
Демонстрациони огледи: 
Доказне реакције за пептиде и 
протеине: биуретска и 
ксантопротеинска реакција; таложење 
протеина загревањем, концентрованим 
минералним кисели- нама, солима 

тешких метала, алкохолом, амони- јум-
сулфатом; утицај температуре и рН 
вредности средине на активност 
амилазе. 
Угљени хидрати – 15 часова 

Моносахариди. Хејвортове и 

Фишерове формуле. Стереоизомерија 

моносахарида. 

Дисахариди. 

Полисахариди. 

Гликозиди. 

Физичка и хемијска својства угљених 

хидрата. Метаболизам угљених 

хидрата. 
Демонстрациони огледи: 
Молишова реакција; 
реакције са Фелинговим и Толенсовим 

реагенсом; Ниландерова реакција; 
реакција скроба са јодом; хидролиза 
скроба. 
Липиди − 10 часова 

Осапуњиви и неосапуњиви липиди. 

Масне кисе- лине. Масти и уља. 

Хидрогенизација и сапонифи- кација. 
Метаболизам липида 
Демонстрациони огледи: 
испитивање физичких својстава липида, 
изоловање масних киселина. 



 

 

  Нуклеинске киселине – 6 часова 

Рибонуклеотиди. 

Дезоксирибонуклеотиди. ДНК и 

РНК. 
Репликација.Транскрипција. 
Транслација. 
Демонстрациони огледи: 
Изоловање ДНК из природних 
производа. 

Витамини − 4 часа 

Класификација и структура 

витамина. Својства витамина. 
Веза између витамина и метаболизма. 
Демонстрациони огледи: 
Испитивање растворљивости витамина. 

Aлкалоиди и антибиотици − 6 часова 

Класификација алкалоида, 

физиолошко дејство и злоупотреба. 
Улога и примена антибиотика. 

 



 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

Циљ учења Рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју 
информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем конце- пата из рачунарских наука, 
ученик развија способност апстракт- ног и критичног мишљења о аутоматизацији послова уз помоћ информационо-комуникационих 
технологија и развија способност ефективног коришћења технологије на рационалан, етичан и бе- збедан начин. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем наставног предмета Рачунарство и информатика уче- ник је оспособљен да примени стечена знања и вештине из обла- сти 
информационо-комуникационих технологија (ИКТ) ради ис- пуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем 

школовању и будућем раду. Развио је способност апстракт- ног и критичног мишљења уз помоћ ИКТ. Развио је дигиталну пи- сменост и 
позитивне ставове према рачунарским наукама. 

 

Основни ниво 

Ученик користи ИКТ за свакодневну комуникацију, прику- пљање и размену информација. Примењује поступке и правила бе- збедног 

понашања и представљања на мрежи, самостално претра- жује и проналази информације. Процењује могућности и ризике употребе ИКТ 

у решавању једноставних проблема из свакоднев- ног живота. Ученик уочава проблем, рашчлањује га, дефинише и спроводи кораке за 

његово решавање уз примену адекватно ода- браног софтверског алата. Коришћењем ИКТ ученик спроводи елементарне анализе 

података и графички представља добијене резултате. 

 

Средњи ниво 

Коришћењем ИКТ-а ученик примењује сложеније анализе података. Ученик разуме основне алгоритме, уме да их примени, комбинује их, 

и креира сопствене алгоритме за анализу серије/гру- пе података. Ученик правилно користи податке у погледу повер- љивости и заштите 

интегритета података. 

 

Напредни ниво 

Ученик користи ИКТ за самостално решавање сложенијих проблема из свакодневног живота. Организује веће количине по- датака на 

начин погодан за обраду. Примењује анализу и обраду података у реалним проблемима. Осмишљава стратегије анализа  и обрада 

података у циљу извлачења релевантних информација из података. Изводи закључке на основу добијених резултата спро- ведених 

анализа. Примењује програме и стратегије за заштиту и спречавање злоупотребе дигиталног идентитета. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије општу 

предметну компетенцију. Подразумевају способност за од- говорно коришћење информационо-комуникационих технологија уз 

препознавање потенцијалних ризика и опасности. Специфичне компетенције обухватају способност за брзо, ефикасно и рацио- нално 

проналажење информација коришћењем дигиталних уређа- ја, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преноше- ње и 

представљање у графичком облику. 

 

 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 66 часова 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМЕ 
и кључни појмови садржаја 



 

 

– објасни улогу базе података у савременим информационим 
системима; 

– креира базу и табеле коришћењем графичког интерфејса одабраног 
СУБП; 

– врши упите и обрађује податке; 
– администрира базом података на основном нивоу; 

БАЗЕ ПОДАТАКА 
Основни појмови и примери база података. 
Креирање база података у конкретном 
релационом СУБП. Упитни језик SQL за рад 
са базама. 
Упити, претраживање, сортирање, анализа, уметање, брисање и 
ажурирање (SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE). 
Администрација базе података, додела улога и дозвола. 

– објасни структуру и принципе функционисања савремених 
рачунарских мрежа; 

– разликује начине адресирања на различитим мрежним слојевима; 
– објасни појам и примере протокола; 

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И ИНТЕРНЕТ 
Појам рачунарске мреже. 
Адресирање на интернету. 
Интернет протоколи. 
Интернет ствари. 

– објасни улоге веб-клијената и веб-сервера; 
– користи основне елементе језика и програмског интерфејса за 

креирање серверских скрипти; 
– креира серверски скрипт који прихвата и обрађује податке 

унете у формулар на веб-страници; 
– формира садражај веб-стране на основу података; 
– изврши упит из скрипта према бази података; 

СЕРВЕРСКЕ ВЕБ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Улога клијената и сервера у веб апликацијама. 
Основни елементи одабраног језика за креирање серверских 
скрипти (променљиве, изрази, наредбе, структуре података). 
Пренос података између клијената и сервера. 
Обрада података коришћењем серверских 
скриптова. Динамичко генерисање веб-странице 
коришћењем скриптова. 
Програмски интерфејс према базама података и употреба база 
података у веб-апли- кацијама. 

– наведе актуелне области рачунарства и проблеме који они 

решавају. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ САВРЕМЕНОГ РАЧУНАРСТВА 
Представљање актуелних области рачунарства: 
– Maшинско учење 
– Вештачка интелигенција 
– Роботика 
– Криптографија 
– Паметни градови 
– Обрада великих количина података (енг. Big Data) 
– Интернет ствари (енг. Internet of things) 
– Квантни рачунари 
– Сарадничка израда пројеката из одабране области. 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР И ОПШТИ ТИП ГИМНАЗИЈЕ 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 33 часа 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМЕ 
и кључни појмови садржаја 

– објасни улогу базе података у савременим информационим 
системима; 

– креира базу и табеле коришћењем графичког интерфејса одабраног 
СУБП; 

– врши упите и обрађује податке; 
– администрира базом података на основном нивоу; 

БАЗЕ ПОДАТАКА 
Основни појмови и примери база 

података. Креирање база података у 

конкретном СУБП. Упитни језик 

SQL за рад са базама. 

Упити, претраживање, сортирање, анализа, уметање, брисање и 
ажурирање (SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE). 

Администрација базе података, додела улога и дозвола. 

– наведе актуелне области рачунарства и проблеме који они 

решавају. 

ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ РАЧУНАРСТВА 
Представљање актуелних области рачунарства (рачунарске 

мреже, интернет и веб, машинско учење, вештачка 

интелигенција, роботика, ”big data”….). 
Сарадничка израда пројеката из одабране области. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ учења Mузичке културе је да код ученика рaзвиjе свест о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва, да 

на основу стечених знања подстакне ученике на ства- ралачко и критичко мишљењe, развије естетске критеријуме у циљу формирања 

одговорног односа према очувању музичког на- слеђа и културe свoгa и других нaрoдa и даљег професионалног и личног развоја. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и сопствене културе и иден- титета. 

Заступа одговоран однос према традицији свог народа и других култура а културолошке разлике сматра предностима што користи у 

развијању идеја и сарадњи. Искуства и вештине у слу- шању и опажању приликом индивидуалног и групног извођења примењује у 

комуникацији са другима. Развија естетске критери- јуме према музичким и вредностима уопште и отворен је према различитим 

уметничким садржајима. Своја осећања, размишља- ња, ставове изражава на креативан и конструктиван начин што му помаже у 

остваривању постављених циљева. 



 

 

СПЕЦИФИЧНA ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Ученик користи језик музике за изражавање својих осећања, идеја и комуникацију са другима. Кроз познавање 

музичког  јези-  ка и стилова, ученик увиђа везу  музике  са догађањима у друштву и доприноси њиховом 

обликовању. Ученик у свакодневном животу примењује стечена музичка искуства и знања и истражује могућно- 

сти ИКТ-а за слушање, стварање и извођење музике. Уважава и ис- тражује музичке садржаје различитих 

жанрова, стилова и култура. Доприноси очувању и развоју музичке културне баштине. Има кри- тички став 

према музици и њеном утицају на здравље. Прати и уче- ствује у музичком животу заједнице и изражава 

критичко мишљење са посебним освртом на улогу музике у друштвеним дешавањима. Испoљaвa и aртикулишe 

oснoвнe eлeмeнтe музичкoг МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Циљ учења Mузичке културе је да код ученика рaзвиjе свест о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва, да 

на основу стечених знања подстакне ученике на ства- ралачко и критичко мишљењe, развије естетске критеријуме у циљу формирања 

одговорног односа према очувању музичког на- слеђа и културe свoгa и других нaрoдa и даљег професионалног и личног развоја. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и сопствене културе и иден- титета. 

Заступа одговоран однос према традицији свог народа и других култура а културолошке разлике сматра предностима што користи у 

развијању идеја и сарадњи. Искуства и вештине у слу- шању и опажању приликом индивидуалног и групног извођења примењује у 

комуникацији са другима. Развија естетске критери- јуме према музичким и вредностима уопште и отворен је према различитим 

уметничким садржајима. Своја осећања, размишља- ња, ставове изражава на креативан и конструктиван начин што му помаже у 

остваривању постављених циљева. 

СПЕЦИФИЧНA ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Ученик користи језик музике за изражавање својих осећања, идеја и комуникацију са другима. Кроз познавање музичког  јези-  ка и стилова, 

ученик увиђа везу  музике  са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. Ученик у свакодневном животу примењује стечена 

музичка искуства и знања и истражује могућно- сти ИКТ-а за слушање, стварање и извођење музике. Уважава и ис- тражује музичке 

садржаје различитих жанрова, стилова и култура. Доприноси очувању и развоју музичке културне баштине. Има кри- тички став према 

музици и њеном утицају на здравље. Прати и уче- ствује у музичком животу заједнице и изражава критичко мишљење са посебним освртом 

на улогу музике у друштвеним дешавањима. Испoљaвa и aртикулишe oснoвнe eлeмeнтe музичкoг укусa.. 

 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 33 часа 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја програма 

− препозна друштвено– историјски и културолошки амбијент у 

којем се развијају разли- чити видови музичког изражавања; 

− демонстрира познавање музичке терминологије и изражајна 

средства музичке уметно- сти у склопу предложених тема; 
− препозна обрађене музичке стилове и жанрове према основним 
карактеристикама; 
− препозна репрезентативне музичке примере најзначајнијих 

представника импресио- низма и стилских праваца музике 20. века; 
− представи развој музичких облика и инструмената закључно са 
крајем 20. века; 
− објасни карактеристике нових музичких праваца, облика и 
жанрова 
− повеже музичке облике са извођачким саставом; 
− сагледа и опише даљи развој опере као музичко сценске форме у 
20 веку; 
− наведе карактеристике националних стилова у музици 20 века; 
− изводи музичке примере користећи традиционалне и/или 

електронске инструменте, глас и покрет; 
− уочи међусобну повезаност музичке уметности са другим 
уметностима у 20 веку; 
− објасни како је музика повезана са дисциплинама ван уметности 

(музика и политика/ друштво, технологија записивања и 

штампања нота, физичка својства инструмената, темперација и 

заједничко свирање; 

− изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, 

Импресионизам: 
Карактеристике музике импресионизма. 
Однос музике и других уметности у импресинизму. 

Представници импресионизма у музици: Клод Дебиси и Морис 

Равел. 
Слушање 
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном 
темом. 
Музика XX века 
Стилски правци музике прве половине 20. века 
– Модерна: eкспресионизам и неокласицизам. 
Представници музике прве половине 20. века у свету: 
А. Шенберг, А. Берг, А. фон Веберн, И. Стравински, Б. 

Барток, П. Хиндемит, С. Прокофјев, Д. Шостакович, К. Орф, 

Е. Сати, француска шесторка (Д. Мијо, А. Хонегер, Ф. 

Пуланк), Б. Бритн. 
Музика друге половине 20. века 
− Авангардне тенденције у европској музици – интегрални 

серијализам, алеатори- ка, конкретна музика и електронска 

музика. 
− Америчка експериментална музика – минимализам. 
− Постмодерна 
Представници музике друге половине 20. века у свету: 
− П. Булез, К. Штокхаузен, К. Пендерецки, П. Шефер; 
− Џ. Кејџ, Ф. Глас, Т. Рајли; 
− А. Шнитке, Џ. Адамс, Џ.Зорн. 



 

 

писана или говорена реч, ликовна уметност; 
− коментарише своје и утиске других о одслушаним музичким 
делима; 
− креативно учествује у манифестацијама школе и своје средине; 
− користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, извођење 
и стваралаштво; 
− критички просуђује утицај музике на здравље; 
− поштује правила музичког бонтона. 

Развој и представници музике 20. века у Србији. 

Представници музике прве половине 20. века у 

Србији: 
П. Коњовић, С. Христић, М. Милојевић, Ј. Славенски, М. 
Тајчевић, Љ Марић. 

 Представници музике друге половине 20. 

века у Србији: Д. Деспић, К. Бабић, В. 

Радовановић, С. Хофман, 

В. Трајковић, З. Ерић, И. Стефановић, 

С. Божић, И. Жебељан, М. 

Михајловић, Г. Капетановић. 
Слушање 
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном 
темом. 



 

 

Народна, староградска, новокомпована и „world music” 
(„музика света”) 
− Изворна народна музика. 
− Карактеристични стилови певања. 
− Типови песама. 
− Народни музички инструменти. 
− Музика у градовима у 19. и 20. веку. 
− Однос према традицији. 
− Развој народне музике после другог светског рата. 
− Улога радија и ТВ-а у стварању и популаризацији народне 
музике. 
− Социолошки феномен појаве и експанзије „турбо фолк” 
музике. 
− Музика света ”world music” као нови музички стил на 
глобалном, светском нивоу. 
Популарна и примењена музика 
Развој популарне и примењене музике. 
Социјална функција популарне и примењене музике, њена 

распрострањеност и однос према уметничкој музици. 
Најзначајнији жанрови и њихови представници у свету и код 
нас: 
− мјузикл: Л. Бернштајн; Л. Вебер; Г. Макдермонт; А. Бублил и 

К. М. Шенберг; Џ. Стајн и Б. Мерил; Ј. Дога; Ф. Еб /Б. Фоси / 

Џо Кендер ; М. Брукс; Б. Андерсон и Б. Улваеус; Х. Манцини 

; М. Грубић. 
‒ џез и блуз; 
− рок, поп, панк, метал, реп и техно музика; 
− филмска и сценска музика (избор). 
Представници џез и блуз музике у свету: 
Џ. Гершвин, Л. Армстронг, Д. Гилеспи, М. Дејвис, Б. Гудмен, Ч. 

Паркер, Џ. Кол- трејн, В. Шортер, Д. Елингтон, К. Бејзи, Т. 

Манк, Х. Хенкок, Ч. Корија, Џ. Рајнхарт, 

Б. Смит, Б. Холидеј, Е. Фицџералд и вође великих оркестара: Б. 

Гудмен, Г. Милер и К. Бејзи. 
Представници џез и блуз музике у Србији: 
Д. Гојковић, С.Гут, В.Симић, М. Блам, В. Хаџиманов, Д. 
Васиљевић. 
Представници рок музике у свету: 
Ч. Бери, Џ. Ли Луис, Е. Присли, Битлси, Ролинг стоунс, Дип 

парпл, Лед цепелин, Пинк флоид, Д. Боуви, Б. Дилан, Џ. Џоплин. 
Представници рок музике у Србији: 
Ју група, Бјело дугме, Рибља чорба, ЕКВ. 
Представници поп музике у свету: 
Е. Џон, АББА, Мадона, М. Џексон, Принс, Б. Спирс, Лејди Гага, 
А. Гранде. 
Представници поп музике у Србији: 
Ђ. Марјановић, З. Чолић. 
Представници панк музике у свету: 
Рамонс, Клеш, Стренглерс. 
Представници панк музике у Србији: 
Пекиншка патка. 
Представници метал музике у свету: 
Ајрон мејдн, Металика, Ганс ен роузис, Еј-Си-Ди-Си 
Представници метал музике у Србији: 
Кербер. 
Представници реп и хип хоп музике у свету: 
Еминем, 50 Цент, Снуп Дог. 
Представници реп и хип хоп музике у Србији: Београдски 
синдикат, Марчело 
Представници техно музике у свету: 
Карл Кокс, Скрилекс. 
Представници техно музике у Србији: 
Марко Настић. 
Представници филмске музике у свету: 
С. Прокофјев, Џ. Вилијамс, Х. Шор, Х. Цимер (избор), Е. 

Мориконе, Вангелис, К. Копола. 
Представници филмске музике у Србији: 
В. Костић, М. Марковић, З. Симјановић. 
Слушање 
Установе културе код нас и у свету 
Миланска скала, Карнеги хол, Бечка опера, Опера Гарније, 

Метрополитен опера, Сиднејкса опера, Народно позориште у 

Београду и Српско народно позориште у Новом Саду, 

Мадленијанум, Коларчев народни универзитет, Београдска 

филхар- монија.. 
Извођење једноставнијих музичких примера у вези са обрађеном 
темом. 

 



 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ учења Ликовне културе је оспособљавање за комуника- цију и развијање креативности и одговорног односа према очува- њу културе и 

уметничког наслеђа свог и других народа. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик свесно опажа и тумачи разноврсне визуелне и ауди- овизуелне информације са којима се среће. Повезује нова сазнања са претходно 

стеченим знањем и искуством у смислене целине и истражује њихову примену у различитим ситуацијама. Користи разноврсне подстицаје за 

развијање креативних идеја. Бира нај- ефикаснији начин да изрази своја запажања, идеје, имагинаци-    ју, искуство, естетске доживљаје, 

осећања и позитивне ставове. Препознаје своје потребе и способности, развија самопоуздање    и самопоштовање и мотивисан је да се 

континуирано усавршава. Комуницира испољавајући разумевање и уважавање других и од-говорно сарађује са другима. Разуме значај и 

улогу визуелне умет- ности у друштву, вредност сопствене културе и културе других народа и има одговоран однос према очувању културне 

баштине. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик уме да изрази своја запажања, идеје, ставове, иску- ство, осећања и доживљај визуелних и аудиовизуелних информа- ција у 

усменој, визуелној, аудиовизуелној и писаној форми. Позна- је различите материјале, технике, медије и принципе компоновања и 

примењује их у свом раду. Процењује свој доживљај уметничких дела поредећи исте или различите теме, мотиве и поруке израже- не 

разноврсним средствима и техникама визуелних уметности. Тумачи значај и утицај визуелних садржаја на посматрача и дру- штво у 

односу на место, време, друштвене прилике, технолошки развој и културолошки оквир. Истражује форме уметничких дела кроз историју, 

њихове међусобне утицаје и утицај на савремену уметност и друштво. Пореди критеријуме за процену естетичких квалитета уметничких 

и неуметничких дела. Самостално истра- жује различите изворе информација и користи одабране стручне појмове у реализацији 

пројеката. Познаје начине на које уметници развијају креативне идеје и подстицај за рад. Примењује научено у различитим ситуацијама 

које захтевају креативна решења и есте- тичке принципе. Креира презентације ликовним техникама или у апликативним програмима, сам 

или у сарадњи са другима. Прати делатности установа културе, посећује догађаје у њима или алтер- нативним просторима за уметничка 

дешавања у окружењу. Разуме значај и улогу уметности у друштву, вредност сопствене културе  и традиције, као и културе и традиције 

других народа и етничких заједница. Развија одговоран однос према очувању културне ба- штине као конзумент, промотер и/или учесник 

у уметничким де- шавањима и пројектима. 

 

 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 33 часа 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМА и 
кључни појмови садржаја програма 

– обликује сложене визуелне поруке примењујући језик 

универзалних знакова и сим- бола; 

– примењује у својим радовима нове визуелне медије изражавајући 

ставове у складу са личним интересовањима, потребама и 

могућностима; 
– користи дела модерне и савремене уметности као подстицај за 

стваралачки рад; 
– користи стручне изразе када објашњава уметничке правце и 

појаве, интерпретира или анализира уметничка дела; 

АВАНГАРДА 

Боја. Својства боје. Односи боја. Психолошка и симболичка 

димензија боја. Боја у дизајну. 
Авангарда. Нови положај уметника. 
Манифести и теорије у уметности. Институције и алтернативни 

простори уметнич- ких дешавања. 

Уметност на прелазу векова. Правци и појаве у модерној 

уметности. Водећи представници и њихова дела. 

НОВИ МЕДИЈИ 



 

 

– ради истраживачке пројекте о савременој уметности, 

уметницима и уметничким појавама користећи различите 

изворе информација; 

– води дебату о значају и улози савремене уметности и повезаности 

науке, нових техно- логија, медија и активности; 

– аргументовано брани своје ставове о уметничким и неуметничким 

делима и стереоти- пима и предрасудама везаним за визуелне 

уметности; 

– прави планове посета уметничким дешавањима, алтернативним 

просторима, институ- цијама културе, споменицима и историјским 

местима; 

– планира, према сопственима способностима и склоностима, 

учествовање у акцијама и активностима очувања националне 

културне баштине; 

– разматра на који начин уметничко наслеђе доприноси 

економском, културном и општем напретку друштва; 

– дискутује како се знања и искуства развијена кроз визуелне 

уметности користе у комерцијалне сврхе; 
– предлаже активности које повезују уметничко и предузетничко 

искуство; 
– разматра сопствене потенцијале за каријеру у области визуелних 

уметности. 

Покрет. Покретне слике. Кинетичка скулптура. Тело у покрету. 

Покрет у архитек- тури. Композиција у времену и простору. 

Нови медији. Филм. Анимирани филм. Видео и компјутерска 

уметност. Дешавања пред публиком. Интервенције у простору. 
Водећи представници и њихова дела. 
Нови медији као подстицај за стваралачки рад. 
Уметност и економија. Тржиште уметничких дела. Уметност 

као ресурс економ- ског развоја. 

 

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– препозна специфичности научног сазнања и природе истраживања у различитим наукама; 
– образложи значај етичности у научним истраживањима; 
– дискутује о проблемима са којима се сусрећу научници и научне институције; 
– искаже позитивне ставове према истраживачима и научним институцијама; 
– примени познавање основних елемената научног истраживања у изради нацрта једноставног научног истраживања. 

 

Разред Четврти 

Годишњи фонд часова 66 часова 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕ- 

ТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају четвртог разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМА 
и кључни појмови садржаја 
програма 

Компетенција за целоживотно 

учење. Рад с подацима и 

информацијама. 

Дигитална компетенција. 

Решавање проблема. 
Сарадња. 
Одговорно учешће у демократском 
друштву. 

– образложи на примерима специфичности научних 

истраживања у различи- тим наукама; 
– препозна неетичке елементе у истраживањима; 
– покаже интересовање за догађаје у којима се промовише 

наука; 
– наведе основне карактеристике научног мишљења; 
– аргументовано дискутује о особинама научних 

истраживача; 
– на примеру представи однос друштва према научницима, 

посебно женама које се баве научним истраживањима; 

– наведе водеће научне институције у земљи и свету у 

различитим научним областима и начине представљања 

њихових резултата; 

– учествује у истраживачким активностима и припреми 

нацрта једноставног научног истраживања; 

НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ 

– РАЗЛИЧИТО АЛИ УВЕК 

ЕТИЧНО 

Специфичности истраживања у 

различитим наукама. 

Eтичност научних истраживања. 

Популаризација, промоција и 

комерцијали- зација науке. 



 

 

 – критички приступи одабиру и обради информација 

релевантних за истражи- вање, користећи ИКТ и друге 

ресурсе; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу; 
– презентује резултате истраживања и пројекта; 
– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи. 

НАУЧНИЦИ И 

НАУЧНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

Карактеристике научног 

мишљења. Особине научника 

и њихове судбине. Жене 

научнице. 
Подршка научним 
истраживањима. Сарадња и 
конкуренција у научним истра- 
живањима. 
Заштита интелектуалне својине. 
Познате научно – истраживачке 

институције у Србији и свету. 

Представљање и доступност 

научних резултата. 

ПРОЈЕКАТ 

Нацрт једноставног научног 

истраживања за изабрани проблем. 

 

РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

 

Циљ учења програма Религије и цивилизације је да ученици кроз компаративно и интердисциплинарно критичко истраживање феномена 
религије и цивилизације осветле и разумеју сопствени идентитет, као и да уваже идентитете других и другачијих. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– упореди културолошке особености насеобина у различитим историјским епохама; 

– упореди и протумачи однос сопствених вредности, потреба и циљева и вредности, потреба и циљева ширих заједница којима 
припада; 

– објасни основне појмове и теме од важности за разумева- ње различитих религија и цивилизација, протумачи разлике међу њима и 
критички их промишља; 

– цени сопствени идентитет и демонстрира начелно добро- намеран и толерантан однос према припадницима других заједница; 

– објасни сукобе и конфликтне ситуације различитих религи- ја и цивилизација, разлоге због којих они настају, опасности које носе 
и истражи могућности њиховог превазилажења;илуструје примерима значај прожимања различитих циви- лизација и религијских 
учења; 

– развије способност рада у групи и пројектног рада, прихва- ти правила поделе улога у радном процесу, активно уче- ствује у 
остваривању заједничког циља; 

– користи различите изворе података у истраживањима и критички приступа различитим изворима, користи струч- ну литературу, 
податке добијене путем интернета и медија, служи се ИКТ средствима у раду; 

– учествује у интеркултуралном дијалогу, разумевајући ути- цај религија на обликовање људског друштва у прошлости и данас. 

Разред Трећи 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

Опште међупредметне 

компетенције 

ИСХОДИ УЧЕЊА 
По завршетку тема ученик ће бити у 
стању да 

ТЕМА 
и кључни појмови садржаја 

Компетенција за целоживотно 

учење Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама Дигитална 

компетенција Решавање 

проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у демократском 

друштву Естетичка компетенција 

– на примеру анализира и представи међусобни утицај 

цивилизација и критич- ки просуђује допринос 

цивилизација у развоју човечанства у целини; 

– на карти Европе и Медитерана одреди локалитете 

настанка најстаријих цивилизација; 
– истражи одлике различитих верских и обредних ритуала; 
– идентификује најзначајније последице настанка и ширења 

различитих вер- ских учења у историјском и савременом 

контексту; 

– испита утицаје религија (система веровања) на 

формирање вредносних система, групе и појединца; 
– утврди утицаје религија на уметност. 

– Цивилизација (култура и 

цивилизација; насеобина/ град у 

цивилизацији; космопо- литизам; 

историја цивилизације – историја 

хијерархије; странци („они 

други”); мој свет. 
– Човек и свет – култура и природа 

(небо и земља; дивље и питомо; 

природа и техника; живот и смрт; 
дух и тело; наука и религија; свет 
пун богова). 

– Добро и зло. 
– Универзалне религије, религијска 

веровања и религијски обреди. 

 

Разред Четврти 



 

 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 66 часова 

 

Опште међупредметне 

компетенције 

ИСХОДИ УЧЕЊА 
По завршетку тема ученик ће бити у 
стању да 

ТЕМА 
и кључни појмови садржаја 

Компетенција за целоживотно 

учење Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама Дигитална 

компетенција Решавање 

проблема 
Сарадња 
Одговорно учешће у демократском 

друштву Естетичка компетенција 

– препознаје улогу легенди и митова у реконструкцији 

прошлости и изградњи колективног и индивидуалног 

идентитета; 

– препознаје на конкретним примерима злоупотребе 

вредносних система у историјском и савременом 

контексту; 

– анализира, на конкретним примерима, стереотипе, 

предрасуде и пристрасно- сти у тумачењу појединих 

елемената религијских учења; 

– идентификује естетичке утицаје појединих култура, 

религија и политичких система на стварање/одржавање 

општег система вредности. 

– Изван добра и зла (феномен 

фанатизма; верски ратови; 

теорије о супериорној раси; 

тоталитаризам; верски 

фундаметализам). 

– Моћ/политика – религија: 
(истраживање изабраног 
феномена „у дубину”). 

 

 

СОЦИОЛОГИЈА 

 

Циљ учења Социологије је да кроз овладавање основним социолошким појмовима, теоријама, концептима и принципима, оспособи 
ученике да разумеју сложеност и разноврсност функ- ционисања друштва на локалном и глобалном нивоу, факторе који делују у друштву 
и њихову међузависност, ради развијања знања, вештина и ставова неопходних за одговорно и успешно учешће у друштвеном животу, 
критичко и конструктивно промишљање о односу појединца, институција и друштва, о проблемима савреме- ног глобалног и српског 
друштва, начинима на који они настају и како се могу решавати. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем социологије ученик ће: развити способност за разу- мевање и критичко просуђивање друштвених појава, стећи увид у сложеност 
и међузависност друштвених односа и процеса и њи- хових социјалних, eкономских, политичких, културних, етничких, верских и других 
специфичности; повезати социолошка знања са знањима других наука; располагати функционалним знањима не- опходним за 
оријентацију и активно и одговорно учешће у савре- меном друштву; унапредити вештину комуникације и развијати културу 
аргументованог дијалога; афирмативно изражавати свој и поштовати идентитет другог; развити свест о разноврсности кул- тура, 
вредности и ставова и потреби уважавања тих разлика. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик стиче знање о основним социолошким појмовима, теоријама и истраживачким методама; објективно анализира и вреднује 
друштвене догађаје и појаве; препознаје друштвене про- блеме у свом окружењу и формулише питања која воде њиховом решавању, 
критички усваја информације о  друштву  раздвајају- ћи битне од небитних чињеница; користи истраживачке технике за извођење 
једноставних социолошких истраживања; упознаје облике друштвeног раслојавања, узроке и последице глобали- зације, транзиције, 
утицај медија на формирање погледа на свет, улогу економије, политике, културе и религије у друштву,  улогу  и значај породице, локалне 
заједнице и нације; препознаје облике друштвених девијација, уочава и процењује облике и изворе поли- тичке и социјалне 
манипулације; развија хуманистичке вредности; култивише и унапређује однос према владавини права и правној држави; развија осећај 
одговорности за сопствене акције и изборе, подстиче радозналост, отвореност ума, посвећеност личном разво- ју, емпатију и солидарност 
са другима, повезујући лично искуство са ширим друштвеним окружењем. 

OПШТИ ТИП И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 66 часова 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја програма 



 

 

– објасни појам друштва, друштвених појава и друштвеног 
детерминизма; 

– користи правилно, у усменом и писменом излагању, основне 
социолошке појмове; 

– примењује основну методологију у једноставном социолошком 

истраживању и резул- тате презентује у усменом, писаном, или 

дигиталном облику; 
– уважава индивидуалне, друштвене и културне различитости; 
– објасни појам и значај обичајних и моралних норми; 
– дефинише појмове друштвене структуре и друштвеног система 

и разликује њихове елементе; 
– препознаје, на датим примерима, врсте друштвеног раслојавања; 
– процењује значај отворености друштва за друштвени развој; 
– препознаје појам и врсте социјалне стратификације и, на 

конкретним примерима, узроке и последице друштвених 

неједнакости и сиромаштва; 
– критички процењује различите аспекте глобализације; 
– образложи добре и лоше стране експанзије информационих 

технологија; 
– анализира стање у српском транзицијском друштву и препознаје 

предности и недо- статке транзиције у својој локалној средини; 
– упореди и анализира демографска кретања у савременом свету и 

Србији; 
– идентификује феномен миграција и избеглиштво као сталан 

глобални процес; 
– издвоји главне узроке еколошких проблема; 
– заузима активан став у односу на локалне и глобалне еколошке 

проблеме и питања одрживог развоја; 
– идентификује узроке и последице процеса урбанизације; 
– објасни појам рада и поделу рада као основног феномена људског 

постојања; 
– препознаје улогу економских институција у савременим 

друштвима; 
– опише и интерпретира појмове политике, моћи, државе и издвоји 

главне типове поли- тичких актера и поредака; 
– промовише идеје владавине права и социјалне правде; 
– залаже се за поштовање принципа уставности и законитости; 
– критички анализира достигнућа и мањкавости демократије и 

утврди важност владави- не права и правне државе; 

– повеже појам и функције идеологија са конкретним примерима, 

изводећи закључке о могућим последицама манипулације; 

– тумачи сврху и деловање политичких партија, политичких 

покрета и организација цивилног друштва; 
– аргументовано расправља о функцији и утицају мас-медија; 
– препозна механизме медијске манипулације; 
– разликује појмове етничка заједница, народ, нација, националне 

мањине; 
– анализира врсте, узроке и последице национализма; 
– објасни појам религије као важног облика друштвене свести; 
– наведе основне одлике секуларног друштва; 
– формулише социолошко одређење породице, њене историјске 

облике и функције; 
– дискутује о будућности породице; 
– препозна узроке и наведе облике девијантног понашања; 
– аргументовано дискутује о узроцима и облицима ризичног 

понашања младих; 
– дискутује о положају и проблемима младих у Србији. 

ШТА ЈЕ СОЦИОЛОГИЈА 

 

Различити облици сазнања о 

друштву Научни поглед на 

друштво 

Hастанак и развој 

социологије Предмет 

социологије 

Различити приступи проучавању 

друштва Социолошке теорије 
Метод социологије 
Фазе социолошког 

истраживања Социологија и 

свакодневни живот 

ПОЈЕДИНАЦ, КУЛТУРА И ДРУШТВО 

 

Биолошки, психолошки и социјални чиниоци 

друштвености Идентитет 

Род, пол и 

сексуалност Појам и 

елементи културе 

Језик и симболи 
Норме и 
вредности 
Социјализација 
Обичај, морал и 

право 

Супкулутура/контракул

тура Врсте културе 

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА 

 

Појам друштвеног 

система Друштвена 

улога и положај 

Друштвене групе 

Формалне и неформалне 
организације Бирократске 
организације 

Друштвене институције 

ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА 

 

Системи 

стратификације 

Класно-слојна 

структура 

Друштвена 

неједнакост 

Сиромаштво 

Друштвена 

покретљивост 
Покретљивост у 
Србији 

ДРУШТВЕНА ПРОМЕНА И ДРУШТВЕНИ 

СУКОБИ 

 

Историјски типови 

друштва Узроци промена 

Теорије о променама 

Друштвени покрети 
Сукоби – извори и 

функције Тероризам 

 ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА 



 

 

 Димензије 

глобализације Дебате о 

глобализацији Теорије 

о глобализацији 

Глобално ризично 

друштво 

Глобално цивилно друштво и људска 
права Флуидно друштво 
Транзиција 

 СТАНОВНИШТВО И ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ 

 Теорије о демографским 

променама Савремене 

миграције 

Избеглиштво 

Популациона 

политика 
Екологија и еколошка 
криза Одрживи развој 

 ГРАД И НАСЕЉА 

 Типови насеља 

Настанак и развој 

града 

Урбанизација и проблеми 

модерних градова Урбанизација у 

Србији 

Глобални 
градови Градови 
будућности 

 РАД И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ДРУШТВА 

Појам рада 
Подела рада 
Технологија и рад 
Промене у организацији производње 
Прекаријат 
Тржиште 
Новац 
Предузетништво 

ПОЛИТИКА 

Шта је политика 
Моћ, власт, држава (облици владавине) 
Право и хијерархија правних аката 
Устав као јемство слободе 
Обележја правне државе и владавине права 
Култура људских права 
Демократија (сувереност, избори, непосредна и представничка 
демократија) 
Актери политичог живота (партије, интересне групе, политички 
покрети, јавно 
мњење) 
Политичка култура 
Идеологије – појам и врсте 

МЕДИЈИ И КОМУНИКАЦИЈА 

Новине, радио и телевизија 
Интернет и друштвене мреже 
Теорије о медијима 
Медијска писменост 
Медијски империјализам 

НАЦИЈЕ И НАЦИОНАЛИЗАМ 

Етничка група, нација 
Нација као културна и политичка заједница 
Типови национализма 
Националне мањине 

РЕЛИГИЈА 

Шта је религија 
Функције религије 
Монотеистичке религије 
Секуларизација 
Религијски фундаментализам 
Оживљавање религија 

ПОРОДИЦА 



 

 

Брак, породица, домаћинство 
Функције породице 
Феминистичке теорије о породици 
Насиље у породици 
Криза брака и породице? 
Љубав 

ДЕВИЈАНТНОСТ 

Девијантно понашање 
Теорије о девијантном понашању 
Криминал 
Малолетничка делинквенција 
Облици зависности 

МЛАДИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 

Образовање 
Слободно време 
Друштвени активизам 
Комуникација 
Однос између генерација 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 3 часа 

Годишњи фонд часова 99 часова 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја програма 

– објасни појам друштва, друштвених појава и друштвеног 
детерминизма; 

– користи правилно, у усменом и писменом излагању, основне 
социолошке појмове; 

– примењује основну методологију у једноставном социолошком 

истраживању и резул- тате презентује у усменом, писаном, или 

дигиталном облику; 
– разликује природну датост и социјалну условљеност друштвених 

појава; 
– уважава индивидуалне, друштвене и културне различитости; 
– објасни појам и значај обичајних и моралних норми; 
– дефинише појмове друштвене структуре и друштвеног система 

и разликује њихове елементе; 
– наведе карактеристике и (дис)функције бирократије; 
– препознаје, на датим примерима, врсте друштвеног раслојавања; 
– процењује значај отворености друштва за друштвени развој; 
– препознаје појам и врсте социјалне стратификације и, на 

конкретним примерима, узроке и последице друштвених 

неједнакости и сиромаштва; 
– критички процењује различите аспекте глобализације; 
– образложи добре и лоше стране експанзије информационих 

технологија; 
– анализира стање у српском транзицијском друштву и препознаје 

предности и недо- статке транзиције у својој локалној средини; 
– упореди и анализира демографска кретања у савременом свету и 

Србији; 
– идентификује феномен миграција и избеглиштво као сталан 

глобални процес; 
– издвоји главне узроке еколошких проблема; 
– заузима активан став у односу на локалне и глобалне еколошке 

проблеме и питања одрживог развоја; 
– идентификује узроке и последице процеса урбанизације; 
– објасни појам рада и поделу рада као основног феномена људског 

постојања; 
– препознаје улогу економских институција у савременим 

друштвима; 
– опише и интерпретира појмове политике, моћи, државе и издвоји 

главне типове поли- тичких актера и поредака; 
– промовише идеје владавине права и социјалне правде; 
– залаже се за поштовање принципа уставности и законитости; 
– критички анализира достигнућа и мањкавости демократије и 

утврди важност владави- не права и правне државе; 

– повеже појам и функције идеологија са конкретним примерима, 

изводећи закључке о могућим последицама манипулације; 

ШТА ЈЕ СОЦИОЛОГИЈА 

 

Различити облици сазнања о 

друштву Научни поглед на 

друштво 

Hастанак и развој 

социологије Предмет 

социологије 

Различити приступи проучавању 

друштва Социолошке теорије 
Метод социологије 
Фазе социолошког 

истраживања Социологија и 

свакодневни живот 

ПОЈЕДИНАЦ, КУЛТУРА И ДРУШТВО 

 

Биолошки, психолошки и социјални чиниоци 

друштвености Идентитет 

Род, пол и 

сексуалност Појам и 

елементи културе 

Језик и симболи 
Норме и 

вредности 

Социјализација 
Обичај, морал и 
право 

Супкулутура/контракул

тура Врсте културе 

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА 

 

Појам друштвеног 

система Друштвена 

улога и положај 

Друштвене групе 
Формалне и неформалне 
организације Бирократске 
организације 

Друштвене институције 



 

 

– тумачи сврху и деловање политичких партија, политичких 

покрета и организација цивилног друштва; 
– аргументовано расправља о функцији и утицају мас-медија; 
– препозна механизме медијске манипулације; 
– разликује појмове етничка заједница, народ, нација, националне 

мањине; 
– анализира врсте, узроке и последице национализма; 
– објасни појам религије као важног облика друштвене свести; 
– наведе основне одлике секуларног друштва; 
– формулише социолошко одређење породице, њене историјске 

облике и функције; 
– дискутује о будућности породице; 
– препозна узроке и наведе облике девијантног понашања; 
– аргументовано дискутује о узроцима и облицима ризичног 

понашања младих; 
– дискутује о положају и проблемима младих у Србији. 

ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА 

 

Системи 

стратификације 

Класно-слојна 

структура 

Друштвена 

неједнакост 

Сиромаштво 
Друштвена 
покретљивост 
Покретљивост у 
Србији 

ДРУШТВЕНА ПРОМЕНА И ДРУШТВЕНИ 

СУКОБИ 

 

Историјски типови 

друштва Узроци промена 

Теорије о променама 

Друштвени покрети 

Сукоби – извори и 
функције Тероризам 

 ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА 

 Димензије 

глобализације Дебате о 

глобализацији Теорије 

о глобализацији 

Глобално ризично 

друштво 

Глобално цивилно друштво и људска 
права Флуидно друштво 
Транзиција 

 СТАНОВНИШТВО И ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ 

 Теорије о демографским 

променама Савремене 

миграције 

Избеглиштво 

Популациона 

политика 
Екологија и еколошка 
криза Одрживи развој 

 ГРАД И НАСЕЉА 

 Типови насеља 

Настанак и развој 

града 

Урбанизација и проблеми 

модерних градова Урбанизација у 

Србији 
Глобални 
градови Градови 

будућности 

 РАД И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ДРУШТВА 

Појам рада 
Подела рада 
Технологија и рад 
Промене у организацији производње 
Прекаријат 
Тржиште 
Новац 
Предузетништво 

ПОЛИТИКА 

Шта је политика 
Моћ, власт, држава (облици владавине) 
Право и хијерархија правних аката 
Устав као јемство слободе 
Обележја правне државе и владавине права 
Култура људских права 



 

 

Демократија (сувереност, избори, непосредна и представничка 
демократија) 
Актери политичог живота (партије, интересне групе, политички 
покрети, јавно 
мњење) 
Политичка култура 
Идеологије – појам и врсте 

МЕДИЈИ И КОМУНИКАЦИЈА 

Новине, радио и телевизија 
Интернет и друштвене мреже 
Теорије о медијима 
Медијска писменост 
Медијски империјализам 

НАЦИЈЕ И НАЦИОНАЛИЗАМ 

Етничка група, нација 
Нација као културна и политичка заједница 
Типови национализма 
Националне мањине 

РЕЛИГИЈА 

Шта је религија 
Функције религије 
Монотеистичке религије 
Секуларизација 
Религијски фундаментализам 
Оживљавање религија 

ПОРОДИЦА 

Брак, породица, домаћинство 
Функције породице 
Феминистичке теорије о породици 
Насиље у породици 
Криза брака и породице? 
Љубав 

ДЕВИЈАНТНОСТ 

Девијантно понашање 
Теорије о девијантном понашању 
Криминал 
Малолетничка делинквенција 
Облици зависности 

МЛАДИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 

Образовање 
Слободно време 
Друштвени активизам 
Комуникација 
Однос између генерација 

 

 

. 

ФИЛОЗОФИЈА 

 

Циљ учења Филозофије је да развијањем способности за систематско, самостално, проблемски интонирано, рефлексив-  но, креативно и 
критичко мишљење ученицима омогући и олак- ша мисаоно и вредносно оријентисање у савременом свету, да их оснажи у формирању 
сопственог погледа на стварност и пружи им ослонац за промишљено и одговорно одлучивање и деловање. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Изградњом знања и вештина својствених филозофски кул- тивисаној мисли, ученик је оспособљен да свестрано анaлизира стварност и 
решава теоријске и практичне проблеме, да своје ста- вове и уверења поткрепљује уверљивим логичким аргументима, просуди ваљаност и 
релевантност аргументације и критички кори- сти разноврсне изворе информација. При процени и избору посту- пака евалуира различите 
погледе на стварност и руководи се вред- ностима истине, добра, праведности и лепог, чији смисао и значај открива испитујући 
карактеристичне филозофске проблеме. 

Основни ниво: Ученик је у стању да интерпретира каракте- ристична питања и проблеме основних филозофских дисциплина у контексту 
одређених филозофских епоха, праваца и учења. Ра- зликује карактер и методе филозофског и научног истраживања   и критички сагледава 
домете и могућности различитих врста са- знања. Комбинује изворе информација и користи основну фило- зофску терминологију, као и 
симболички језик и алгоритамску апаратуру логике у различитим облицима анализе, приказа и ко- муникације мисаоних садржаја. Уме да 
примени основне концеп- ције практичке филозофије при вредновању различитих појава и поступака у природном и друштвеном окружењу 
и просуђивању властитих и туђих уверења и ставова. 



 

 

Средњи ниво: Ученик анализира проблемска чворишта фи- лозофије и утицај идеја из најзначајнијих филозофских опуса на обликовање 
интелектуалних традиција и моралне и политичке културе у Европи. Тумачи репрезентативна становишта и контро- верзе водећи рачуна о 
културно-историјском контексту и користиСПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

1. Филозофско тумачење природе стварности, сазнања и вредности 

Ученик разматра карактеристике и међузависност сазнајних способности и односе језика и мишљења у процесу сазнавања. Анализира 
логичке форме и правила мишљења, као и методоло- шке карактеристике филозофског и научног испитивања. Из пер- спективе 
различитих становишта тумачи теоријске и практичне концепте и проблеме у главним дисциплинама филозофије. Дово- ди у везу 
филозофске расправе са научним, уметничким и религиј- ским тумачењима стварности, природе, човека, времена, вредно- сти, као и са 
актуелним питањима савременог света. Kористи их да уобличи властита мисаона искустава и светоназор. Реконстру- ише културно-
историјски контекст и развојне димензије у генери- сању филозофских идеја, и на тај начин активира, употпуњује и синтетизује усвојена 
знања из различитих области учења. 

2. Критичко мишљење и конструктивна комуникација 

Кроз интерпретацију филозофских текстова и евалуацију ар- гумената, ученик практикује самостално и критичко мишљење. Суочавајући 
се са филозофским и научним проблемима, преиспи- тује начине оправдавања знања, његове границе и искушава их у контексту 
свакодневног мишљења. Примењује знања о формама  и принципима ваљане мисли у структурисању властитог сазнања и алгоритамском 
решавању проблема, и тиме поспешује властито учење. Разложно (писмено и усмено) излаже мисаоне садржаје и избегава типичне 
грешке у закључивању и доказивању у свакод- невној комуникацији. Ефикасно примењује логичке процедуре у анализи, реконструкцији 
или извођењу филозофске и друге аргу- ментације, а своје становиште преиспитује и у складу с критичким увидима коригује. 

3. Артикулација вредности и ставова 

Ученик практикује одговарајуће врлине, ставове и вредно- сти: интелектуалну отвореност и радозналост, уважавање сведо- чанства и 
доброг аргумента, спремност на аутокритику, толеран- цију према разликама у мишљењу и непристрасност у процени властитих и туђих 
гледишта, поступака и постигнућа. Критички просуђује различита филозофска становишта о основним етичким и естетичким 
принципима, о праведној и рационалној организаци- ји друштва тако што анализира њихову логичку конзистентност, културно-
историјску условљеност и претензије на универзално ва- жење. Користи филозофске увиде да сагледа и решава свакодневне личне и 
опште вредносне дилеме и питања са којима се суочава у савременом друштву. Процењује своје и туђе назоре о традицио- налним и 
актуелним питањима практичке филозофије, тумачи их и брани у артикулисаној и аргументованој расправи са другима. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Двогодишњи програм наставе и учења Филозофије у целини је посвећен неговању интелектуалне радозналости и развијању способности 
критичког мишљења и филозофске рефлексије како би ученици стекли мисаоне и вредносне оријентире за живот у са- временом друштву. 
Ако се има у виду да ће се они опредељивати за разнолики дијапазон студија и занимања, и да је за многе ово једина прилика да систематски 
усвајају и практикују особености филозофског начина мишљења, онда акценат треба свакако стави- ти на интегралне процесе и резултате 
учења овог предмета у кон- тексту општег средњег образовања: на њихову формативну улогу у оспособљавању за целоживотно учење, на 
подршку изградњи метакогнитивних знања и вештина, лично и друштвено освешће- них одговорних одлука, применљивих у свакодневним 
ситуација- ма и реалном окружењу, на усвајање критичког става и неговање данас често угрожених темељних хуманистичких вредности.У 
програму наставе и учења пут до ових есенцијалних фор- мативних, функционалних и васпитних продуката учења траси- ран је 
формулацијом општих и предметних компетенција, и то    на начин да о њиховој изграђености сведочи читав низ повезаних исхода као 
очекиваних реалистичних и мерљивих резултата це- локупног процеса учења током једне школске године. Предметни исходи, када се 
прецизно дефинишу као експлицитни показатељи онога шта ученици могу да ураде на основу комптенција које су развили, отварају 
наставнику низ могућности да креира мапу по- везаности исхода и компетенција, да пројектује смисаону везу и унутрашњу динамику 
остваривања исхода кроз подесне садржаје, и да на основу тога направи смернице за планирање и организаци- ју наставе, укључујући и 
вредновање процеса и резултата учења. 

Усмеравањем на развој компетенција и остваривање одго- варајућих исхода, и наставни програм престаје да буде калуп „по мери свакога 
и никога”, и постаје материјал који је могуће раз-рађивати на много начина. Наиме, наставник треба да промисли на које начин ће 

постојеће наставне садржаје учинити релевант- ним за ученике различитих интересовања и опредељења, у чему му може помоћи 
разуђеност опште предметне компетенције у три нивоа: основни и средњи – примерене ученицима којима би фило- зофска култура 
требало да оплемени мишљење и деловање, а чије је даље образовно и професионално усмерење удаљено од филозо- фије, и напредни – 
где је учење мање или више директна припрема за студије филозофије или сродних области. 

Моћан интердисциплинарни потенцијал овог предмета лежи у поучавању филозофској култури мишљења, која није само стица- ње рутине у 
коришћењу логичких процедура и евалуирању доказа, већ пре свега њихове умесне употребе у различитим ситуацијама расуђивања, 
вредновања и одлучивања. У трећем разреду, допри- нос наставе Филозофије општем култивисању мишљења, како у теоријској тако и у 
критичкој и вредносној равни, постаје посебно важан у светлу развијања следећих кључних и општих међупред- метних компетенција: 

– Применом логички уређених форми и процедура мишљења, заједно са разликовањем методолошких и сазнајних особе- ности 
филозофског и научног испитивања стварности ра- звија се компетенција за учење као активно конструисање знања и вештина 
прилагођено предмету и циљевима учења. 

– Практиковањем различитих примена критичког мишљења (читања, интерпретације, евалуације), које  традиционал- но чине срж 
наставе Филозофије, унапређују се стратегије учења кроз способност уочавања битних идеја, анализира- ње сложених концепата, 
њихово тумачење из разних угло- ва, самостално проналажење и синтетизовање информација у различитим модалитетима обраде, 
интерпретације и при- каза уз активно коришћење ИКТ-а. 

– Систематским развијањем предметне компетенције критич- ког мишљења и конструктивне комуникације, заједно са ве- штином да 
се уоче и избегну типичне грешке у мисаоним процесима, препозна евентуални конфликт сазнајне и вред- носне равни у расуђивању, 
и изгради култура уважавања јачег разлога, толеранције и плурализма мишљења, даје се потпунија образовна основа за изградњу 



 

 

аргументативних стратегија као супстанцијалне когнитивне способности и рационалне основе за комуникацију и сарадњу. 
Организовање наставе усмерене на исходе свој логичан поче- так налази у глобалном и оперативном планирању, када се на дужи и краћи рок 
бирају методе, технике и приступи учењу најпогоднији за њихово остваривање и води рачуна о унутарпредметној и међу- предметној (у једној 
или више области) повезаности садржаја и ве- штина који нарочито доприносе њиховом што ефикаснијем дости- зању. Посебно за ту сврху, 
пожељно је да се наставници упознају са исходима не само свог већ и других предмета (дефинисаним у про- грамима наставе и учења за трећи 
разред општег средњег образова- ња), и да у процес планирања систематски, а не спорадично, укљу- чују колеге са којима би могли да 
реализују заједничке наставне и ваннаставне садржаје, активности или облике рада. 

Систематском и артикулисаном сарадњом наставници могу делом да превазиђу временску и сваку другу неусклађеност која блокира 
синтетичну обраду сродних садржаја, отварање различи- тих перспектива у сагледавању и проучавању феномена, примену знања и умећа 
развијених у оквиру једног предмета у контексту наставе других предмета те умрежавање њихових активности које доприносе остваривању 
сродних или заједничких исхода. На тај начин, оспособљавање ученика да сврсисходно и ефикасно уче, критички мисле и хармонизују 
изградњу свог естетског, етичког, интелектуалног, емоционалног и културног идентитета, усмерава- јући га ка будућим професионалним и 
грађанским улогама, поста- је општа брига, дакле, не искључиво Филозофије. 

I. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Исходи, јасно је, не могу сами од себе произаћи из упознава- ња с различитим филозофским теоријама или логичким поступци- ма као 
наставним темама. Ако се у формату лекције, као нешто већ дато, „сервирају” логичке норме, ученик их не препознаје нити ис- кушава као 
изазов сопственом мишљењу већ их третира као чиње- нички материјал намењен запамћивању. Напротив, треба рачунати с тим да садржаји, 
као ни исходи, нису нешто што је заувек дато, да су то динамичне и развојне компоненте процеса учења које је стал- ном евалуацијом кроз 
праксу потребно увек изнова усклађивати. 

Упућен на мрежу предметних исхода, унутрашњу динамику њихове надоградње и усложњавања, и проток садржаја у настав- ном програму 
Филозофије прописаном за две године учења требало би да не остане затворен унутар филозофских дисциплина. Наиме, обраду неких 
основних гносеолошких и аксиолошких проблема и расправа у филозофији могуће је кроз пригодне примере, нпр. еле- ментарно 
упознавање с рационалистичким и емпиристичким вред- новањем сазнања, традиционалним филозофским поделама знања и 
класификацијама наука, испитивањем различитих филозофских схватања истине, анализом скептичких аргумената и структуре вредносне 
аргументације, укључити у наставу већ у трећем разреду. 

ФИЛОЗОФИЈА 

 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 3 часа (друштвено-језички смер), 2 часа (природно-математички смер и општи тип) 

Годишњи фонд часова 99 часова (друштвено-језички смер), 66 часова (природно-математички смер и општи тип) 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја програма 

– формулише филозофски релевантно питање и уочи 

филозофски проблем у неком тексту или феномену; 
– објасни због чега није могуће дати јединствено одређење тога 

шта је филозофија и чиме се она бави; 
– одреди место филозофије међу облицима духовне културе: 

мит, религија, наука, уметност; 
– пореди карактеристике, домене и могућности различитих 

извора и типова сазнања (чулног, разумског и умственог); 
– у прихватању сазнања и уверења предност даје рационалним 

разлозима у односу на друге ауторитете (откровење, традиција, 
мишљење већине); 

– анализира примере употребе различитих метода филозофског 
испитивања: дијалек- тичке, аналитичке, херменеутичке и 
феноменолошке, и процењује њихову специфич- ност у односу на 
научне методе; 

– служи се методама критичког читања текста и стручном 
терминологијом у артикули- саном приказу неке филозофске 
позиције; 

– у комуникацији са другима презентује, усмено или писмено, и уз 
употребу одговарају- ћих ИКТ средстава, идеје и аргументе на 
јасан, информативан и кохерентан начин, не намећући их другима; 

– ситуира решења филозофских проблема, дебате и аргументе у 
историјски контекст и одређује њихов утицај на светоназор 
одређене епохе; 

– прикаже на примерима карактеристичне проблеме појединих 

филозофских дисципли- на (метафизика, епистемологија, логика, 

етика, естетика, политичка филозофија); 

ОДРЕЂЕЊЕ ФИЛОЗОФИЈЕ 
Појам филозофије 
Основни филозофски проблеми и дисциплине 
Однос филозофије и мита, религије, уметности и науке 

АНТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА 
Питање прапочетка 
Проблем бића, мноштва и 

кретања Значај супротности за 

тумачење природе 

Проблем истине и привида (знање, 

мнење) Реторика и дијалектика 

Метафизичка одређења 

стварности Знање, добро, 

врлина 

Проблем идеалног друштвеног поретка 

(праведност) Питање индивидуалне среће 

СРЕДЊОВЕКОВНА ФИЛОЗОФИЈА 
Улога филозофије у формирању хришћанског учења 
Однос вере и разума – континуитет и дисконтинуитет с 

античком филозофијом Платоновска и аристотеловска 

традиција у филозофији средњег века (проблем 

универзалија, докази о постојању бога, схоластика, 

ренесанса) 



 

 

– интерпретира проблеме, ауторске опусе и теорије који су 

репрезентативни за историј- ски развој филозофије; 

– процењује значај различитих метафизичких и епистемолошких 

схватања за формира- ње модерног научног приступа изучавању 

природе, човека и друштва; 

– користи идеје филозофски утемељеног умећа живљења (нпр. 

античких концепција умерености и еудајмоније) да конципира, 

практикује и промовише здрав и еколошки стил живота; 
– препознаје и избегава симплификације, предрасуде, стереотипије 

и уобичајене софи- зме у аргументацији; 

– аргументовано расправља о питањима културних и друштвених 

вредности и идеоло- шких оријентација у савременом друштву; 

– у дискусији разликује претпоставке и карактер сазнајног, 

моралног и естетског расуђивања, и у расправи о вредностима 

респектује принципе конзистентног логичког мишљења, коректног 

аргументовања и основне етичке вредности; 
– изводи практичне импликације одређене вредносне позиције и 

процењује њену реле- вантност или универзално важење неког 

етичког принципа у свакодневном контексту; 

– формулише (на подстицај филозофске лектире) властито 

становиште о одређеном вредносном питању у толерантној 

расправи са другима или у аргументованом писа- ном приказу 

(есеју); 
– расуђује о кључним димензијама и циљевима научног знања. 

ФИЛОЗОФИЈА НОВОГ ДОБА 
Схватање човека, природе и друштва у ренесансној и 

нововековној филозофији Нови концепт науке и знања – рођење 

модерне науке (научна метода) 
Проблем супстанције 
Питање поузданог извора сазнања (емпиризам – 

рационализам) Границе сазнања – Кантова критика 

сазнајних моћи 

Начела разума у праву и политици (просвећеност, 

либерализам) Ум и слобода (Кант) 
Од трансценденталног ка апсолутном субјекту 
Умна синтеза стварности (спекулативни идеализам, марксизам) 

САВРЕМЕНА ФИЛОЗОФИЈА 

Критика метафизике као заједничко полазиште различитих 

праваца у савременој филозофији 

Однос према наслеђу европске 

рационалности Егзистенција као питање 

слободе избора и одговорности 

Однос филозофије и науке: позитивизам, феноменологија, 

критички рационализам Језичка и логичка анализа као нови 

кључ филозофије: херменеутика, филозофија језика 

Проблеми савремене политичке филозофије: демократија, 
тоталитаризам, контрола и моћ, друштвена правда 

Примењена етика као филозофски приступ проблемима 

савременог света и свакод- невног живота 

 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Двогодишњи програм наставе и учења Филозофије у целини је посвећен неговању интелектуалне радозналости и развијању способности 
критичког мишљења и филозофске рефлексије како би ученици стекли мисаоне и вредносне оријентире за живот у са- временом друштву. 
Ако се има у виду да ће се они опредељивати за разнолики дијапазон студија и занимања, и да је за многе ово једина прилика да систематски 
усвајају и практикују особености филозофског начина мишљења, онда акценат треба свакако стави- ти на интегралне процесе и резултате 
учења овог предмета у кон- тексту општег средњег образовања: на њихову формативну улогу у оспособљавању за целоживотно учење, на 
подршку изградњи метакогнитивних знања и вештина, лично и друштвено освешће- них одговорних одлука, применљивих у свакодневним 
ситуација- ма и реалном окружењу, на усвајање критичког става и неговање данас често угрожених темељних хуманистичких вредности. 

У програму наставе и учења пут до ових есенцијалних фор- 

мативних, функционалних и васпитних продуката учења траси- ран је формулацијом општих и предметних компетенција, и то   на начин да 
о њиховој изграђености сведочи читав низ повезаних исхода као очекиваних реалистичних и мерљивих резултата це- локупног процеса 
учења током једне школске године. Предметни исходи, када се прецизно дефинишу као експлицитни показатељи онога шта ученици могу да 
ураде на основу компeтенцијa које су развили, отварају наставнику низ могућности да креира мапу по- везаности исхода и компетенција, да 
пројектује смисаону везу и унутрашњу динамику остваривања исхода кроз подесне садржаје, и да на основу тога направи смернице за 
планирање и организаци- ју наставе, укључујући и вредновање процеса и резултата учења. 

Усмеравањем на развој компетенција и остваривање одго- варајућих исхода, и наставни програм престаје да буде калуп „по мери свакога и 
никога”, и постаје материјал који је могуће раз- рађивати на много начина. Наиме, наставник треба да промисли на које начин ће постојеће 
наставне садржаје учинити релевант- ним за ученике различитих интересовања и опредељења, у чему му може помоћи разуђеност опште 
предметне компетенције у три нивоа: основни и средњи – примерене ученицима којима би фило- зофска култура требало да оплемени 
мишљење и деловање, а чије је даље образовно и професионално усмерење удаљено од филозо- фије, и напредни – где је учење мање или 
више директна припрема за студије филозофије или сродних области. 

Моћан интердисциплинарни потенцијал овог предмета лежи у поучавању филозофској култури мишљења, која није само стица- ње рутине у 
коришћењу логичких процедура и евалуирању доказа, већ пре свега њихове умесне употребе у различитим ситуацијама расуђивања, 
вредновања и одлучивања. У четвртом разреду, до- принос наставе Филозофије општем култивисању мишљења, како  

у теоријској тако и у критичкој и вредносној равни, постаје посеб- но важан у светлу развијања низа кључних и општих међупред- метних 
компетенција: 

– Применом логички уређених форми и процедура мишљења, заједно са разликовањем методолошких и сазнајних особе- ности 
филозофског и научног испитивања стварности ра- звија се компетенција за учење као активно конструисање знања и вештина 
прилагођено предмету и циљевима учења. 

– Практиковањем различитих примена критичког мишљења (читања, интерпретације, евалуације), које  традиционал- но чине срж 
наставе Филозофије, унапређују се стратегије учења кроз способност уочавања битних идеја, анализира- ње сложених концепата, 
њихово тумачење из разних угло- ва, самостално проналажење и синтетизовање информација у различитим модалитетима 
обраде, интерпретације и при- каза уз активно коришћење ИКТ-а. 

– Реконструисањем културно-историјског контекста и развој- не димензије у генерисању филозофских идеја, њиховим 
повезивањем са научним, религијским и уметничким ту- мачењима света, природе и човека, на једном сложенијем рефлексивном 
нивоу евалуирају се и интегришу знања и ве- штине стечене у различитим образовним областима. 

– Систематским развијањем предметне компетенције критич- ког мишљења и конструктивне комуникације, заједно са ве- штином 



 

 

да се уоче и избегну типичне грешке у мисаоним процесима, препозна евентуални конфликт сазнајне и вред- носне равни у 
расуђивању, и изгради култура уважавања јачег разлога, толеранције и плурализма мишљења, даје се потпунија образовна основа 
за изградњу аргументативних стратегија као супстанцијалне когнитивне способности и рационалне основе за комуникацију и 
сарадњу. 

– Оспособљавањем ученика да разматрају природу и начин успостављања друштвених, политичких, правних и вред- носних норми 
и њихову важност за заједнички живот, да пореде и вреднују различита становишта о етичким, есте- тичким, политичким 
питањима, како са начелног аспекта претензије на универзално важење њихових принципа тако и у контексту актуелних 
расправа у савременом окружењу, јача се компетенција за одговорно учешће у демократском друштву, пружа ученику ослонац за 
артикулацију ставова и избор поступака у конкретним животним ситуацијама, као и оријентација у вредносним дилемама. 

– Усвајањем целовитог филозофског приступа свету развија се еколошка свест, одговорност према очувању услова жи- вота 
будућих нараштаја, а подстицањем моралне рефлекси- је гради диспозиција за разборито и одговорно одлучивање о властитим 
поступцима, усмерено ка сопственој и општој добробити. 

Организовање наставе усмерене на исходе свој логичан поче- так налази у глобалном и оперативном планирању, када се на дужи и краћи рок 
бирају методе, технике и приступи учењу најпогод- нији за њихово остваривање и води рачуна о унутарпредметној и међупредметној (у 
једној или више области) повезаности садржаја и вештина који нарочито доприносе њиховом што ефикаснијем до- стизању. Посебно за ту 
сврху, пожељно је да се наставници упозна- ју са исходима не само свог већ и других предмета (дефинисаним у програмима наставе и учења 
за четврти разред општег средњег образовања), и да у процес планирања систематски, а не спорадич- но, укључују колеге са којима би могли 
да реализују заједничке на- ставне и ваннаставне садржаје, активности или облике рада. 

Систематском и артикулисаном сарадњом наставници могу делом да превазиђу временску и сваку другу неусклађеност која блокира 
синтетичну обраду сродних садржаја, отварање различи- тих перспектива у сагледавању и проучавању феномена, примену знања и умећа 
развијених у оквиру једног предмета у контексту наставе других предмета те умрежавање њихових активности које доприносе остваривању 
сродних или заједничких исхода. На тај начин, оспособљавање ученика да сврсисходно и ефикасно уче, критички мисле и хармонизују 
изградњу свог естетског, етичког, интелектуалног, емоционалног и културног идентитета, усмерава- јући га ка будућим професионалним и 
грађанским улогама, поста- је општа брига, дакле, не искључиво Филозофије. 

Интердисциплинарне теме, такође, могу бити полазиште за израду истраживачких или матурских радова (пројеката), уз укљу- чивање 
предметних наставника као коментора (нпр. Грчка космо- логија и теорија великог праска; Зенонове апорије у светлу модер- не математике; 
Филозофски корени нововековне природне науке; Трагање за најмањом јединицом стварности; Медитеран у антич- ко/ренесансно доба; 
Култура полиса и грчка филозофија; Откриће функција несвесног у Ничеовој Генеалогији морала; Пројекције времена у филозофији 
историје и сл.). 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Исходи, јасно је, не могу сами од себе произаћи из упознава- ња с различитим филозофским теоријама или логичким поступци- ма као 
наставним темама. Ако се у формату лекције, као нешто већ дато, „сервирају” готова решења филозофских проблема, ученик ниједно не 
препознаје нити искушава као изазов сопственом ми- шљењу већ их третира као чињенички материјал намењен запам- ћивању. Напротив, 
треба рачунати с тим да садржаји, као ни исхо- ди, нису нешто што је заувек дато, да су то динамичне и развојне компоненте процеса учења 
које је сталном евалуацијом кроз прак- су потребно увек изнова усклађивати. 

У настави Филозофије у четвртом разреду основни задатак  је уравнотежавање проблемског и историјског приступа. Без тога би упознавање 
са различитим становиштима која су се развијала кроз историју филозофије служило само подизању нивоа опште културе или би се 
ограничило на фрагментарно анализирање по- јединих филозофских проблема без икаквог епохалног и концепту- алног контекста. 
Проналажење праве сразмере између тематског и историјског приступа један је од начина да се филозофија ослобо- ди приговора да је – 
губећи битку са носећом парадигмом научног знања – постала музејска активност, потпуно немоћна пред инте- лектуалним изазовима 
савременог света. 

У наставни процес би стога требало укључити и обраду кон- троверзних тема које испоставља садашњи тренутак, као и акту- ализовати оне 
са фокусом на „вечнаˮ етичко-политичка питања. Ово би омогућило ученицима да кроз личну запитаност и тражење адекватних одговора 
боље размеју и искусе природу филозофске активности и домете теорија које изучавају. При томе треба води- ти рачуна да кључни концепти 
из садржаја програма задрже улогу оријентира и да фокус наставе буде на остваривању пројектованих исхода. Овом циљу највише погодује 
дискусиона (када је могуће и дебатна) форма часа, кроз коју се уједно практикује конструктивна комуникација, култура критичког мишљења 
и вредносна рефлек- сија, а то у крајњем исходу доприноси развоју филозофски обли- коване мисли. Конструктивна комуникација као 
способност аргументованог и толерантног учествовања у расправи, разликовање вредносних од чињеничких судова, критичко коришћење 
информација, препо- знавање структуре аргументације, њене валидности, уверљивости и поузданости – све то заједно чини сет знања, умећа 
и вештина које је могуће подвести под појам критичког мишљења. Иако се поједини његови елементи налазе у формулацијама међупредмет- 
них компетенција и помињу у програмима већине предмета, оно остаје специфичан задатак учења Филозофије јер она по својој су- штини и 
јесте метатеорија и метатехника, а уједно и пракса кри- тичког мишљења. 

Кључ универзалне примене критичког мишљења лежи у ње- говој логичкој структури коју ученици упознају у наставним тема- ма за трећи 
разред, учећи да разликују формални од неформалног плана мишљења. Међутим, упознавање комплексне природе инте- лектуалне 
активности надилази пуку технику исправног мишљења. Ученици такође треба да искусе границе рационалне аргументаци- је и утицаје 
које ванлогички фактори (психички и друштвени) има- ју на формирање како туђих, тако и властитих ставова и уверења. Поучавање у 
филозофији није пуко посредовање конфронтираних погледа на свет, већ и разумевање разлога за њихово постојање. 

Повезивањем критичке и рефлексивне праксе мишљења ученици развијају способност да артикулишу и преиспитују соп- ствене 
интелектуалне и интуитивне одговоре на разна животна и вредносна питања, која је могуће промишљати (кроз теме за есеј или расправу, 
блиске њиховом искуству) на неколико равни: однос према себи, однос према другима, однос према природном и дру- штвеном окружењу, 
те разборито заснивање одлука и поступака. Филозофске концепције и приступи проблемима већ сами по себи дају довољно подстицаја 
за изградњу ове специфичне предметне компетенције. Међутим, усвајање и ширу примену њених начела могуће је практиковати и на 
материјалима узетим из бројних дру- гих извора (прихваћени модели знања и веровања, обрасци ме- дијске комуникације, питања 
покренута у актуелним друштвеним дебатама). Инспирација се може потражити и међу темама при- мењене етике и циљано развити у 



 

 

програме учења у додатној на- стави и факултативним активностима (тако се нпр. могу обрадити контроверзе у вези са вештачком 
интелигенцијом, трансхуманизам као реакција на положај човека у технолошком добу). 

Увођење у филозофску културу мишљења (расуђивање, испи- тивање, проблематизовање, вредновање, одлучивање, идеирање, 
комуникација...) могуће је једино ако се у процесу учења покрене и развије сȃм филозофски начин мишљења, бар што се његових главних 
полазишта тиче. У ту сврху могуће је користити различи- те приступе, утемељене у основним филозофским методама: 

– дијалошки приступ (погодан за структурисану дискусију чији је циљ проблематизовање или актуализација неког пи- тања) 
представља изворно филозофски начин испитивања одређеног проблема без осигураних претпоставки и вишег ауторитета. 
Отворен је за различите перспективе и оства- рује се заједничким напорима учесника кроз сучељавање, доказивање, узајамно 
кориговање тврдњи и ставова. Важно је да дискусији претходи ваљана теоријска припрема и да буде структурисана тако да код 
учесника подједнако развија вештину постављања и умеће откривања одговора. Дија- лошку методу могуће је применити на 
готово свим садр- жајима које нуди програмски оквир, а нарочито је подесна за разматрање проблема из корпуса традиционалне и 
при- мењене етике и политичке филозофије (питање идеалног друштвеног поретка, проблем индивидуалне среће, наче- ла разума 
у праву и политици, проблеми које испоставља биоетика, итд.). Посебан значај дијалошког приступа пре- познаје се и у томе што 
он за ученике може представљати егземпларну употребу ума (што је драгоцено будући да по- јам ума спада у оне филозофске 
појмове које је у настави ex cathedra врло тешко објаснити); 

– аналитички приступ (применљив у раду на изворном фи- лозофском тексту или за решавање проблема) претежно је логички 
интониран: издваја проблем, разлаже аргументе, обезбеђује стратегије доказивања и побијања. Због тога је погодан за увођење 

кроз предметне садржаје наставе за тре- ћи разред, док своју пуну снагу манифестује када постане оруђе за разумевање 
сложенијих филозофских проблема (проблем супстанције, питање односа душе и тела, космо- лошки и онтолошки доказ о 
постојању бога, скептички аргу- менти...). Овај приступ, незаобилазан у настави Филозофи- је, захтева добру припрему 
наставника и брижљив одабир текстова с обзиром на циљ који се жели постићи. Анализа изворног филозофског текста може да 
буде у функцији уво- ђења у проблеме који су парадигматични за аутора одабра- ног штива (и у том случају промишљање ових 
проблема биће смештено у одговарајући историјски контекст); неза- висно од историјског контекста изворни текст може да по- 
служи за препознавање методе, (ре)конструкцију аргумента, процењивање доследности у аргументацији, проналажење 
противаргумената кроз упоредну анализу различитих тек- стова. Аналитички приступ има универзалну примену у процесу 
наставе и учења и стога наставнику оставља пуну слободу у одабиру садржаја на којима ће га применити. Осим унапређивања 
читалачке писмености, овај приступ оспособљава ученика да изводи практичне импликације неке вредносне позиције и 
процењује њену релевантност; 

– херменеутички приступ (потребан у тумачењу текста, у пи- саном приказу, у самосталним истраживачким задацима) неопходан је како би 
се проблеми, расправе и становишта у филозофији (али и у науци, уметности, религији) разумели у изворном контексту, структурисали у 
поретку смисаоне гене- зе, потом и процењивали инхерентним критеријумима, али и у односу на њихов епохални и савремен значај. Овај 
приступ је неопходна допуна строгости аналитичке методе, јер по прин- ципу „стапања хоризонатаˮ развија имагинативно мишљење и 
способност мисаоног експериментисања и негује интегратив- ну функцију филозофије. Примена ове методе омогућава  да се у пракси 
демонстрира посредничка улога коју филозофија има између строгости научног мишљења и слободе уметнич- ке имагинације. У том 
смислу ова је метода подесна за пове- зивање филозофије са науком, књижевношћу или историјом уметности (нпр. перцепција света и 
људског тела у различи- тим историјским периодима: равнотежа четири елемента или четири телесне течности у антици, свет и тело као 
механич- ки систем у новом веку /метафора часовничара/, систем хе- мијских интеракција у деветнаестом или репликације гена у 
двадесетом веку; алегорије, метафоре и типични симболи као средства за изражавање неизразивог; тумачење појма савести и бесконачног 
моралног усавршавања из Кантове етике пре- ко аналогије са индивидуационим развојем личности Понтија Пилата у роману Мајстор и 
Маргарита; слобода избора и од- говорност /Кјеркегор, Ниче/ може се повезати са идејом нега- тивне слободе /убиство и самоубиство/ и 
позитивне слободе / уметничко стваралаштво/ коју развија Достојевски у својим романима; разумевање појма перспективизма у његовој 
разли- ци према релативизму, а у вези са односом савремене фило- зофије према наслеђу европске рационалности, промишљање односа 
језика ;и мишљења у кључу де(кон)струкције); 

– феноменолошки приступ (погодан за проблематизацију епистемолошких тема, вредносних дилема, појава из сва- кодневице) доводи 
мишљење ученика у изворно филозоф- ско искуство запитаности, чуђења, одсуства осигураних значења и личне потраге за смислом (јер 
се подразуме- ване, а нерефлектоване вредности и уверења „стављају у заградеˮ да би се испитале снагом и ауторитетом властитог 
мишљења). На овај начин може се разматрати проблем од- носа истине и привида (суштине и појаве), питање порекла сазнања,  проблем  
субјекта,  појам  трансценденталности  и интенционалности сазнања, затим практично показати разлика између феноменолошког и 

емпиријског приступа проблему сазнања, упутити на примену ове методе у анали- зи уметничког дела.Избор активности, метода, начина и 
средстава рада 

Пошто сви исходи показују оспособљеност ученика за при- мену знања и практиковање вештина, наставник треба крајње рационално 
да прибегава монолошкој методи како би се избегло пасивизовање ученика и отворио простор за проблемску, тематски интегративну, 
хеуристичку и уопште истраживачку наставу. Захва- љујући својој инвентивности, наставник предметне садржаје може да оживи кроз 
мноштво занимљивих примера, вежбања, сазнајно интригантних или чак конфликтних ситуација јер на тај начин на- става престаје да 
буде испорука готових знања и постаје подсти- цајна за развој личности ученика. Притом треба имати на уму да се интегрално 
усвајање опште филозофске културе мишљења и толерантног аргументованог расправљања не постиже ни у једном изолованом 
наставном садржају и задатку, већ се гради постепено коришћењем различитих ситуација за учење и пажљивим избором погодних 
програмских садржаја и материјала за наставу, подсти- цајних и разноврсних метода, техника и начина рада. 

Препоручује се комбиновање и смењивање разноврсних облика рада – фронталног и индивидуалног, тимског или рада у паровима јер 
се на тај начин поспешује динамика часа, омогућава индивидуализована и диференцирана настава и отвара простор за вршњачко 
учење. Израда самосталних или тимских истраживач- ких задатака, краћих есеја и приказа оспособљавају ученика за тражење и 
обраду информација и функционализује његову језичку и информатичку писменост. Осим тога, ова врста ангажовања омо- гућава 
ученику да усваја норме за писање стручног рада, што је важан сегмент припреме за наредни ниво школовања. 

Поред стандардних средстава рада (уџбеничке и друге изабра- не литературе), наставницима се препоручује да (у сврху изградње 
дигиталне и других међупредметних компетенција) укључују у на- ставни процес коришћење електронских медија и материјала. По- 



 

 

жељно је да део својих припрема за часове (текстове, вежбе, задатке, презентације, анимације, схеме, примере), по могућности, поставе 
на своју или школску интернет страницу, или да у ту сврху искори- сте широку популарност друштвених мрежа, демонстрирајући уче- 
ницима како да их користе као образовни ресурс. Интернет (Cloud) сервиси нарочито су погодни за онлајн повезивање ученика и на- 
ставника, нпр. када се реализује заједнички пројектни задатак или редигује текст истраживачког, односно матурског рада. Дебата се може 
припремити посредством ангажованог документарног филма, видео-курсева (какав је нпр. Justice из Практичке филозофије про- фесора 
Сандела /Michael Sandel/ са Харвардског универзитета) и ра- зличитих материјала који подстичу активну и истраживачку наставу 
(фотографије, мапе, употребни и уметнички предмети). Наставу ће обогатити и укључивање документарних образовних филмова, ко- јих 
је све више на интернету (посебно на каналима YouTube), како би се ученици лакше увели у природу филозофских проблема и 
заинтересовали за поједине теме из историје филозофије (нпр. кур- севи Academy of Ideas: Introduction to Philosophy, The Presocratics, 
Crash Course Philosophy, шестоделни серијал Алана де Ботона /А. de Botton/ Philosophy: A Guide to Happiness). 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Настава која је усмерена на исходе захтева да одговарајуће наставне методе, облици рада, наставни материјали и сви други чиниоци и 
елементи наставног процеса буду у функцији њиховог остварења. У том смислу је и оцењивање саставни део процеса подучавања и 
учења. Њиме се процењује индивидуално напредо- вање ученика у процесу постизања дефинисаног исхода, а уједно је средство 
помоћу ког ученици мере свој напредак у учењу и на- ставници просуђују успешност својих подучавања. 

Из тог разлога потребно је да су ученицима познати очеки- вани исходи наставе Филозофије и да критеријуми за њихово по- стизање 
буду разумљиви, а методологија оцењивања усаглашена са знањима, вештинама и ставовима који су експлицитно или им- плицитно 
садржани у исходима наставе. Укључивање ученика у процес оцењивања непосредно негује рефлексију, метакогнитивни приступ и 
независно мишљење, који су и сама суштина филозоф- ског образовања. 

Наставник, који непрестано има у виду да је проверавање и оцењивање постигнућа у директној вези са исходима наставе Фи- лозофије, 
оцењује сва знања, умећа, способности и вештине којима се они остварују, разноврсним методама и инструментима, током свих часова, а не 
само оних намењених утврђивању или системати- зацији, како би оцена, уистину, имала информативну, мотивациону и оријентациону улогу, 
када је у питању напредовање ученика. 

У настави усмереној на исходе комбинује се више врста оце- њивања: дијагностичко, формативно и сумативно оцењивање. Ово прво има за 
циљ да наставник, провером претходно стеченог зна- ња и вештина ученика, идентификује њихове могућности и слабе стране, али и ефекте 
сопствене наставе и да на основу тога пла- нира садржаје и стратегије даљег рада. Формативно оцењивање је саставни део наставног процеса 
и обавља се чешће током проце- са подучавања и учења, нпр. на крају неке активности учења, како би наставник уочио тешкоће и потребе 
ученика и томе прилагодио даљи рад. Поред тога, оно има развојну функцију, јер његов састав- ни део је давање конструктивне повратне 
информације ученицима, на основу којих тачно разумеју шта треба да науче, шта се од њих очекује и како могу да унапреде своје учење. У 
том смислу, форма- тивно оцењивање развија код ученика вештине и стратегије којима се ,,учи како треба учити’’ (метакогнигивне 
стратегије). Суматив- ним оцењивањем, након одређеног периода учења, вреднују се ре- зултати учења тј. у којој мери је ученик остварио 
очекиване исходе. Провера постигнућа ученика може се реализовати различи- 

тим усменим и писменим поступцима, на пример, кроз писане радове, есеје, тестове различитог типа, усмено излагање, дијалог, дебату, 
пројектни рад, вођење портфолија (који осим евиденције  о ученичком раду, дескрипција, коментара итд. садржи и самооце- њивање и 
вршњачко оцењивање). Оцењивати се може и спремност ученика на сарадњу и интелектуалну размену у дискусији са дру- гима, кућна 
припрема за најављену тему часа (нпр. упознавање са текстуалним материјалом, обрада понуђених асимилационих табе- ла, састављање 
листе кључних појмова и сл.), властито усаврша- вање кроз додатно читање препоручене литературе, лично истра- живање и селекцију 
материјала за учење, самостална или тимска припрема и презентовање пројектних задатака. 

Захваљујући јасној оријентацији коју процес учења добија са компетенцијама и исходима, и оцењивање обогаћује своје функ- ције, методе и 
технике, посебно кад је реч о континуираном оце- њивању. Оно се одвија непрекидно како би ученику и наставнику омогућило стални увид у 
јаке и слабе стране учења, и на основу тога прилагођавање, индивидуализацију и диференцијацију наста- ве, као и ефикасније планирање и 
коришћење допунског и додат- ног рада. Пошто укључује и самопроцену ученика и наставника, значајно унапређује етос школе кроз њихов 
дијалог, сарадњу и узајамно уважавање. Активно упућивање и укључивање ученика у процес (само)оцењивања и, на крају, у вршњачко 
оцењивање, ујед- но је средство развоја низа међупредметних компетенција као што су компетенција за целоживотно учење, комуникација, 
сарадња. 

 

ИСТОРИЈА 

 

Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетен- ције неопходне за 
разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, 
културно-историјском наслеђу, поштова- њу људских права и културних различитости, друштву и држави у којој живи. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем историје обогаћују се знања о прошлости, развија- ју аналитичке вештине неопходне за критичко сагледавање савре- меног света, 
његових историјских корена и aктуелних цивилиза- цијских токова. Настава и учење историје припрема ученика за одговорно учешће у 
демократском друштву брзих друштвених, технолошких и економских промена, оспособљава га да кроз удру-живање и сарадњу допринесе 
да се адекватно одговори на савре- мене изазове на локалном, регионалном, европском и глобалном нивоу. Ученику се кроз наставу историје 
омогућава развој групних идентитета (национални, државни, регионални, европски), чиме се обогаћује и лични идентитет. Посебан акценат 
је стављен на ра- зумевање историјских и савремених промена, али и на изградњу демократских вредности које подразумевају поштовање 
људских права, развијање интеркултуралног дијалога и сарадњу, односа према разноврсној културно-историјској баштини, толерантног 
односа према другачијим ставовима и погледима на свет. Ученик кроз наставу историје треба да искаже и проактиван однос у ра- зумевању 
постојећих унутрашњих и регионалних конфликата са историјском димензијом и допринесу њиховом превазилажењу. 



 

 

Основни ниво 

Ученик користи основна историјска знања (правилно упо- требљава историјске појмове, хронологију, оријентише се у исто- ријском 
простору, познаје  најважнију  историјску  фактографију) у разумевању појава и процеса из прошлости који су обликовали савремено 
друштво, као и одређене националне, регионалне, па и европски идентитет. Развијају се вештине неопходне за успоста- вљање критичког 
односа према различитим историјским и дру- штвеним појавама. Ученик изграђује свест о сопственој одговорно- сти у савременом 
друштву, развија ставове неопходне за живот у савременом демократском окружењу и учешћу у различитим дру- штвеним 
процесима(поштовање људских права, неговање културе сећања, толеранција и уважавање другачијег културног идентитета и наслеђа, и 
решавање неспоразума кроз изградњу консензуса). 

Средњи ниво 

Ученик развија посебна историјска знања и нарочито ана- литичке вештине компарације различитих извора информација, процењујући 
њихову релевантност, објективност и комплексност. Веома важну димензију наставе историје представља разумевање функционисања 
савременог света, његових историјских корена и оних појава које својим дугим трајањем обликују садашњицу. 

Напредни ниво 

Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексни- је историјске, као и савремене догађаје, појаве и процесе са исто- ријском 
димензијом, уз употребу различитих историјских извора. Ученик је у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде на савремено 
друштво, људска права и политичко окружење, да ар- гументовано води дебату уз међусобно уважавање, неговање то- леранције и 
унапређивање интеркултуралног дијалога, као и да писмено и графички приказује резултате свог истраживања уз ко- ришћење 
одговарајућих компјутерских програма. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфична предметна компетенција: Разумевање историје и критички однос према прошлости и садашњости 

Основни ниво 

Именује најважније историјске догађаје, појаве, процесе и личности, ученик ствара основ за боље разумевање прошлости сопственог 
народа, државе, региона, Европе и човечанства. По- знаје и користи хронологију неопходну за сналажење у свакоднев- ним животним 
ситуацијама. Оријентише се у историјском и са- временом простору. Разуме историјске феномене који су утицали на стварање 
цивилизација, друштва, држава и нација. Препознаје друштвене, економске, културолошке промене које су обликовале савремени свет. 
Има критички однос према тумачењу и рекон- струкцији прошлости и тумачењу савремених догађаја примењу- јући мултиперспективни 
приступ. Квалитетно бира разноврсне информације из различитих извора, критички их анализира, поре- ди и синтетише да би 
свеобухватније сагледали прошлост и сада- шњост. 

Средњи ниво 

Анализира специфичности одређених историјских појмова и користи их у одговарајућем контексту. Разуме различите државне, политичке и 
друштвене промене у историји, чиме се боље ори- јентише кроз историјско време, историјски и савремени геополи- тички простор. 

Процењује релевантност и квалитет различитих извора информација преко којих се формира слика о појединим историјским или 
савременим феноменима. Повезује поједине про- цесе, појаве и догађаје из националне, регионалне и опште исто- рије. Развија и надграђује 
своје различите идентитете. 

Напредни ниво 

Анализира и критички просуђује поједине историјске догађа- је, појаве и процесе из националне, регионалне и опште истори- је, као и 
историјске и савремене изворе информација. Унапређује функционалне вештине употребом различитих рачунарских про- грама неопходних 
за презентовање резултата елементарних исто- ријских истраживања заснованих на коришћењу одабраних извора и историографске 

литературе. Продубљују разумевање прошлости анализирањем савремених, пре свега друштвених и културоло- шких појава и процеса у 
историјском контексту. 

 

Специфична предметна компетенција: Разумевање историје и савремених идентитета као основа за активно учествовање у друштву 

Основни ниво 

Уочава различите културолошке, друштвене, политичке, ре- лигијске погледе на прошлост чиме гради и употпуњује сопстве- ни идентитет. 

Развија вредносни систем демократског друштва утемељен на хуманистичким постулатима, поштовању другачијег становишта. Примењује 
основне елементе интеркултуралног ди- јалога ослањајући се на прошлост, идентитет и културу свог, али и других народа у Србији, региону, 
Европи и свету. Негује толе- рантан вид комуникације, поштовање људских права, разноврсних културних традиција. Препознаје узроке и 
последице историјских и савремених конфликата и развија ставове који воде њиховом превазилажењу. Уочава разноврсне последице 
преломних дру- штвених, политичких, економских и догађаја из културе и света науке, појава и процеса из прошлости, чиме се омогућава 

боље сагледавање савременог контекста у коме живе и стварање преду- слова креативан однос према непосредном друштвеном окружењу. 

Средњи ниво 

Aнализира предрасуде, стереотипе, различите видове пропа- ганде и њихове последице у историјским и савременим изворима 

информација. Вреднује објективност извора информација и гра- ди одговоран однос према осетљивим појавама из прошлости и 

садашњости. Дефинише историјске појаве дугог трајања; уочава сличности и разлике у односу на савремени контекст, што допри- носи 

разумевању историјску основу савремених појава. Препо- знаје регионалне везе на пољу заједничке политичке, друштвене, економске и 



 

 

културне прошлости. Гради толерантан однос према припадницима других нација или вероисповести у регионалном и унутардржавном 

контексту, неопходан у превенцији потенцијал- них конфликата. Развија и надграђује своје различите идентитете и разуме различитост 

идентитета других људи. 

 

Напредни ниво 

Унапређује толерантни однос у комуникацији вођењем ар- гументоване дебате о важним темама из историје и савременог живота 

засноване на међусобном уважавању ставова, различитих националних, идејних, конфесионалних или културолошких по- зиција, чиме се 

гради конструктиван однос за квалитетан живот у мултикултуралном друштву. 

 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 3 часа 

Годишњи фонд часова 99 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја програма 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и 

појмова историјске науке. 

2.ИС.1.1.2.Користи хронолошке термине у 

одговарајућем историјском и савременом контексту. 

2.ИС.1.1.3.Препознаје историјски простор на 

историјској карти. 2.ИС.1.1.4.Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, појаве и догађаје 

из опште и националне историје. 
2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и разврстава 

различите изворе инфор- мација о прошлости и 
садашњости у функцији истраживања. 

2.ИС.1.2.2.Уочава да постоје различита виђења исте 

историјске појаве на основу поређења више историјских 

извора. 

2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, 

пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу 

историјских појава у историјским и савременим 

изворима информација. 

2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира историјски наратив и 
саопштава резул- тате самосталног елементарног 
истраживања. 

2.ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног 

истраживања уз употребу текстуалне wordдатотеке 

(фајла). 

2.ИС.1.3.1.Препознаје историјску димензију савремених 

друштвених појава и процеса. 

2.ИС.1.3.2.Идентификује улогу историјских личности у 

обликовању савремене државе и друштва. 

2.ИС.1.3.3.Разуме значај и показује одговоран однос 

према култур- но-историјском наслеђу сопственог и 

других народа. 

2.ИС.1.3.4.Разуме смисао обележавања и неговања 

сећања на важне лич- ности, догађаје и појаве из 

прошлости народа, држава, институција. 

2.ИС.1.3.5.Уочава елементе интеркултуралних односа и 

препознаје вред- ности друштва заснованог на њиховом 

неговању. 

2.ИС.1.3.6.Пореди историјски и савремени контекст 

поштовања људских права и активно учествује у 

интеркултуралном дијалогу. 

2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, елементе и последице 

историјских конфликата и криза са циљем развијања 

толеранције, културе дијалога и сензибилитета за 

− идентификује узроке и 

последице историј- ских 

догађаја, појава и процеса из 

опште и националне историје; 
− анализира историјске догађаје и 

појаве на основу доступних 
писаних, визуелних, аудио-
визуелних и усмених извора и 

ста- тистички-табеларно 
обрађених података; 

− критички процењује сазнајну 

вредност и веродостојност 

усмених сведочанстава, као и 

писаних, визуелних, аудио-

визуел- них и електронских 

историјских извора; 
− анализира утицај међународних 

односа на положај држава и 

народа у прошлости и 
препознаje га у савременим 
историјским процесима; 

− наведе специфичности 

друштвених, еко- номских и 

државних уређења у периоду 

савремене историје; 
− препозна последице 

различитих врста еманципације 
и дискриминације у дру- штву 

током периода савремене 
историје; 

− илуструје примерима утицај 

научно-тех- нолошког развоја 

на промене у друштву, 

економији и природном 

окружењу; 
− идентификује демографске, 

социјалне и културолошке 
промене као последице 

процеса глобализације; 

− анализира, на основу одабраних 

исто- ријских извора и 

литературе, различита тумачења 

истог историјског догађаја или 

појаве; 

ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

 

Хронологија и простор – основне 

одлике периода од завршетка Првог 

светског рата до наших дана. 

Историјски извори, њихова 

специфичност и сазнај- на вредност 

(материјални, писани, аудио, визуелни, 

усмена сведочанства, дигитални). 

Разумевање етичке димензије историје 
(историјска емпатија, култура сећања, 
историјска одговорност, етичко 
просуђивање осетљивих историјских 
фено- мена и догађаја), слика „другог” 

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ, 

САВЕЗИ И КРИЗЕ 

 

Последице Великог рата 

Револуције у Русији и 

Европи Настанак 

југословенске државе 

Други светски рат 
Ратни злочини 
Геноцид, Холокауст, геноцид над 

Ромима, геноцид над Србима у НДХ 

(Аушвиц, Јасеновац, Сајмиште, гета...) 
Хладни рат 

Блоковске 
поделе 
Деколонизација 

Мировне и међународне конференције 

Међународне организације (Друштво 

народа, ОУН) Југословенска држава у 

међународним односима Грађански 

ратови, кризе и међународне интервен- 

ције 

Распад југословенске државе и 
међунационални сукоби 
(интернационализација сукоба, 
настанак нових држава, НАТО 
бомбардовање Републике Српске и 
Савезне Републике Југославије, 

питање статуса Косова и Метохије) 



 

 

спречавање потенцијалних конфликата. 
2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених 
историјских појмова. 2.ИС.2.1.2. Показује историјске 
појаве на историјској карти и препознаје историјски 
простор на географској карти. 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује улогу личности, 

процесе, појаве, дога- ђаје из националне и опште 

историје. 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност и квалитет 

различитих извора ин- формација о прошлости и 

садашњости и примењује их у истраживању. 2.ИС.2.2.2. 

Анализира предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге 

видове пристрасности у тумачењу историјских појава у 

историјским и савременим изворима информација и 

уочава њихове последице. 
2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве дугог трајања, 
уочава сличности и прави разлику у односу на њихов 
савремени и историјски контекст. 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира променљивост 

историјског простора у различитим периодима, уз 

употребу историјске, географске и савремене политичке 

карте. 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, 
догађаје и лично- сти из опште и националне историје. 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу истраживања 

различитих извора инфор- мација о прошлости и 

садашњости. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне разлике и 

сличности у тума- чењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора. 2.ИС.3.2.3. 

Усмено објашњава резултате самосталног елементарног 

истраживања и аргументовано брани изнете ставове и 

закључке. 

− препозна пропаганду, стереотипе 
и идеолошку позицију у 
историјском извору и 
формулише став који се 
супротставља манипулацији; 

− изрази ставове, засноване на 

историјским аргументима, 

уважавајући туђе мишљење; 

− критички се односи према 

информаци- јама из медија 

користећи се историјским 

знањима и вештинама; 
− објасни разлику између 

методолошки утемељених и 

ненаучних интерпретација 
прошлости, које су узрок појаве 
историј- ског ревизионизма; 

− препознаје основне 

карактеристике ра- зличитих 

идеологија у периоду савремене 

историје; 
− анализира промене историјског 

простора поређењем политичке 
карте савременог света са 

историјским картама других 
епоха; 

− пореди одлике српске 
државности 19. и 

20. века и српске државе у 21. 
веку; 

− сагледа значај и улогу 

истакнутих лич- ности у датом 
историјском контексту и заузме 
аргументован став према њима 
и њиховој улози; 

Међународни тероризам 
Савремени конфликти и 
кризе 

ДРЖАВА И ИНСТИТУЦИЈЕ 

 

Стварање националних држава и 

нестанак импе- рија 

Типови државних 

уређења Монархија 

Републи

ка 

Револуц

ије 

Структура, унутрашње уређење и 

институције Скупштина и 

парламентаризам Законодавство, 

државна управа и војска Односи 

државе и цркве, секуларизација 

Демократија и тоталитаризам 
Развој српске и југословенске 
државности и уставности 

Краљевина 

СХС/Југославија 

ФНРЈ/СФРЈ 

СРЈ, Државна заједница Србија и 

Црна Гора Република Србија 

Република Српска 

2.ИС.3.2.4. Писано и графички приказује резултате 

елементарног истра- живања уз употребу 

компјутерских програма за презентацију (текстуал- них, 

визуелних, филмских датотека и power point програма). 
2.ИС.3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе у 

историјском контек- сту и на основу добијених 
резултата изводи закључке. 

− анализира повезаност појава 

из поли- тичке, друштвене, 

привредне и културне историје 

на конкретним примерима; 
− идентификује основне 

карактеристике и предуслове 
настанка тоталитарних 

идеологија и наводи њихове 

последице у историјском и 

савременом контексту; 

− осмисли, спроведе и презентује 

резултате самосталног 

истраживања заснованог 

на одабраним историјским 

изворима и литератури, 

користећи ИКТ; 

− образложи смисао неговања 

сећања на догађаје и личности из 

прошлости; 

− истражи меморијалне споменике 

у ло- калној средини и у сарадњи 

са локалном заједницом 

учествује у организовању и 

ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ 

ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

 

Идеје и идеологије – либерализам, 

национализам, расизам, 

антисемитизам, социјализам, 

комунизам, фашизам, нацизам, 

популизам, неолиберализам Типови 

друштвених уређења и односа 

Друштвени слојеви и групе – 

грађанство, сеља- штво, радништво 
Либерални капитализам 
Социјализам – друштвени и економски 

систем Економске кризе 

Људска и мањинска 

права Покрети 

еманципације 

Глобализација 

Транзиција 
Трећа и Четврта индустријска 
револуција (дигитал- на револуција) 
Специфичности српског и 
југословенског друштва и економије 



 

 

 спровођењу заједничких 

школских актив- ности везаних 

за развој културе сећања; 
− излаже ставове, засноване на 

методоло- шки утемељеним 
аргументима, о осетљи- вим 
историјским питањима и 
појавама; 

− образложи утицај историјских 

догађаја, појава и процеса на 

креирање и јачање националног 

и културног идентитета у 

периоду савремене историје; 

− користи сазнања из других 
научних области, ради 
потпунијег сагледавања 
историјских појава и процеса; 

− наведе специфичности 

друштвених по- јава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група у 

историјском периоду савременог 

доба; 

− наведе примере утицаја 
популарне културе и 
уметничких достигнућа на 
обликовање савременог 
друштва; 

− идентификује узроке, елементе и 

по- следице историјских сукоба и 

ратова и дискутује о могућим 

начинима превенције 

конфликата; 

− објасни значење појмова 
геноцид и Холокауст; 

− изведе закључке о узроцима, 

току и последицама ратова 

условљених распадом СФРЈ 

користећи изворе различитог 

поре- кла и сазнајне вредности; 
− препозна, на примерима из 

савремене историје, важност 

поштовања људских права; 

− наведе примере како су идеје о 

родној, верској и етничкој 

равноправности ути- цале на 

савремене политичке прилике и 

развој друштва; 
− пореди права појединаца и 

друштвених група у истој епохи 
на различитом просто- ру, као и 
током различитих епоха на 

истом простору; 

− идентификује историјске 

предуслове развоја 

индивидуалних и колективних 

права и наводи примере 

њиховог кршења у прошлости и 

данас; 
− наведе механизме заштите 

људских права (институције, 

декларације, организације). 

КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ 

 Религије и атеизам 
Наука, техника и 

технологија Образовање 

Књижевност и 

уметност Медији 

Популарна култура 

Породични и родни 

односи Демографске 

промене Социјална 

заштита 
Брига о здрављу и животној средини 

 ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА – 

ПРАВА ПОЈЕДИНЦА И ГРУПА 

НЕКАД И САД 

 Права појединца и друштвених група у 

различитим цивилизацијама и 

историјским епохама 

Развој и статус индивидуалних и 

колективних права од 19. века до данас 

(мањинске групе, угро- жавање, 

дискриминација, међународни 

механизми заштите права, декларације 

и конвенције, ОУН и Савет Европе) 

 



 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

(Четврти разред) 

 

Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај општег средњег образовања за предмет Српски језик и књи- 
жевност садржe стандарде постигнућа за области: Језик, Књи- жевност и Језичка култура. У оквиру сваке области описани су 
захтеви на три нивоа. 

 

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу у свакој области. 

1. Област ЈЕЗИК 

2CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је је- зик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; препознаје 
стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова 
(облике дискурса); има основна знања из социолин- гвистике: познаје појмове једнојезичности и вишејезичности (и зна одговарајуће 
језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете. 

2CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дија- лекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има пра- вилан став 
према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге 
дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика 

– екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књи- жевни језик; познаје најважније граматике и нормативне прируч- нике 
и уме да се њима користи; зна основне податке о месту срп- ског језика међу другим индоевропским и словенским језицима; има 
основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 

2CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гла- са; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са сло- гом и 
примењује их у растављању речи на крају реда; зна основ- на правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и 
књижевног акцента. 

2CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући  и гласовне 
промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик)   у једноставнијим 
случајевима; издваја делове речи у вези с гра- ђењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијим случајевима; препознаје 
основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене у вези с грађењем речи); 
примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 

2CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксич- ке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да ана- лизира 
једноставније реченице грађене по основним моделима и проширене прилошким одредбама. 

2CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформал- не лексике и 
употребљава их у складу са приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе (синони- мију, антонимију, 
хомонимију); познаје метафору као лексички ме- ханизам; нема одбојност према речима страног порекла, али их не прихвата некритички и 
аутоматски; познаје појам термина и фра- зеологизма; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи. 

2. Област КЊИЖЕВНОСТ 

2СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског про- грама и локализује их у контекст стваралачког опуса и књижевно- историјски 
контекст. 

2СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и до- води је у функционалну везу са примерима из књижевних4 и неу- метничких5 
текстова предвиђених програмом. 

2СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнона- учних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа. 

2СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне пое- тичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне 
школске лектире. 

2СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дис- курса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 
књижевности и повезује их са делима и писцима из обаве- зне лектире школског програма. 

2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом. 

2СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и дово- ди је у везу са 
књижевним текстовима предвиђеним програмом. 

2СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумаче- њу књижевног 
дела и у изграђивању језичког, литерарног, култур- ног и националног идентитета. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

2CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска прави- ла књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или упоређује 
свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; изражајно 
чита и казује лакше књижевноуметничке тек- стове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из области језика, 
књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапали- ца, превеликих пауза и 
лажних почетака, осмишљавајући речени- цу унапред) и одговарајућом основном терминологијом науке о језику и науке о књижевности, 



 

 

прилагођавајући приликама, ситу- ацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); 
говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разу- мевањем слуша излагање средње тежине (нпр. 
предавање) с темом из језика, књижевности и културе; приликом слушања неког изла- гања уме да хвата белешке. 

2CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књи- жевности или слободна тема), јасно структурира казивање и пове- зује његове 
делове на одговарајући начин; разликује битно од не- битног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени и писани текст 
користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај књижевног или другог 
уметничког дела; сажето препричава јед- ноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве делове; резимира 
једноставнији књижевни и неумет- нички текст. 

2CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе    и образложи 
идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир 
приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе. 

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним приме- рима и уме да 
се служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира   и парафразира; 
саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и библи- ографију); саставља 
писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите форму- ларе и обрасце. 

2CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, заба- ва...) чита 
текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 

текстове из медија6); примењује предложене стра- тегије читања. 

2CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и имплицитне 
информације, издваја главне идеје текста; прати ра- звој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из двају или више 
текстова. 

2CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну чи- њеницу од 
ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне информа- ције и да ли даје 
довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и 
образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према њима; уме у 
једноставним примерима да понуди алтер- нативу бирократском језику. 

2CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стил- ске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижев- ног и 
неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у књижев- ном и 
неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања за бо- гаћење 
лексичког фонда. 

 

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области. 

1. Област ЈЕЗИК 

2CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају ра- зличитим 
језичким нивоима/подсистемима; има основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште (етимоло- шки – 
фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у свету (језичка сродност, 
језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. 
Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су условљени социјално и функ- ционално. 

2CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим  

случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. Сме- шта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни 
контекст. 

2CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласо- ви производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам 
фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених гласовних 
промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљење сугласника). 

2CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у зада- том облику; 
познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфе- ме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје основне начине 
грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима. 

2CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализи-   ра реченице 
грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских рече- ница (типични 
случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикат- ских реченица; разуме 
појам елипсе; има основна знања о употре- би падежа и глаголских облика. 

2CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укљу- чујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање 
најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ могућ- ности које 
му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје хиперонимију/хипони- мију, паронимију; 
разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам. 

2. Област КЊИЖЕВНОСТ 

2СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 
композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језич- ко-стилски аспекти...). 



 

 

2СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књи- жевних дела 
предвиђених програмом. 

2СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег при- ступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и 
адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста дела. 

2СЈК.2.2.4. Уочава  и образлаже поетичке, језичке, естетске  и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонауч- них дела у оквиру 
школске лектире; процењује да ли је сложени- ји књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, путопис...) 
добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у књижевноуметничком и 
књижевнонаучном тексту; процењује ко- лико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и допри- носе тумачењу значења текста. 

2СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. присуство/ одсуство 
приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.). 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књи- жевнонаучних дела из школског програма примењује знања о основ- ним 
књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

2СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књи- жевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примар- ног текста. 

2СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секун- дарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у 
тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. 

2СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности ра- звија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тума-чење и 
вредновање различитих књижевноуметничких и књижев- нонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 
идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

2CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом  о темама из области језика, књижевности   и културе, 
користећи се књижевним језиком и одговарајућом тер- минологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; процењује 
слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и навику да развија 
сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, књижев- ности и културе; 
слуша критички, процењујући говорникову аргу- ментацију и објективност. 

2CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, 
приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писа- ној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; труди 
се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигре- сије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочава поенту и 
излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој до- живљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; сажето 
препричава сложенији књижевни текст и резимира сложе- нији књижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за градиво; 
пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом. 

2СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита теже 
текстове (књижевноуметничке текстове, стручне и науч- нопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из 
медија); има изграђен читалачки укус својствен кул- турном и образованом човеку; примењује сложене стратегије чи- тања; бира 
стратегију читања која одговара сврси читања. 

2СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и импли- цитне 
информације; издваја информације према задатом крите- ријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди информације 
и идеје из делу јављају при обликовању (карактери- зацији) ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разу- мевања значења 
књижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове ослањајући се на други текст/текстове. 

2CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и не- уметнички текст: 

раздваја објективну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и 
образлаже своју процену; разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног 
или аргументативног текста погодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне инфор- мације и да ли даје довољне и 
веродостојне доказе за то што тврди. 

2CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду градива из језика и књижевности добро струк- туриран и 
кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује колико одређене одлике 
текста утичу на његово разумевање. 

 

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области. 

1. Област ЈЕЗИК 

2CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и ми- шљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе максиме 
(квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она по- стиже; јасан 
му је појам текстуалне кохезије. 

2CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере. 



 

 

2CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем сми- слу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у 

сложенијим случајевима и именује те морфеме). 

2CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и гла- голских облика; уме да анализира компликованије реченице грађе- не по 

различитим моделима; познаје специјалне независне речени- це; познаје различита решења у вези с конгруенцијом. 

2CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури реч- ничког чланка. 

 

2. Област КЊИЖЕВНОСТ 

2СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижев- ноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског про- грама, као и 

додатне (изборне) и факултативне књижевноуметнич- ке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи стечена знања 

о стваралачком опусу аутора и књижевно- историјском контексту. 

2СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевноумет- ничких и 

књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих жанрова, изван школског програма. 

2СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књи- жевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне методе 

унутрашњег и спољашњег приступа. 

2СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних тек- стова у оквиру 

школске лектире и изван школског програма; проце- њује и пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова. 

2СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дис- курса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус 

историјског и фиктивног итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу књи- жевних дела. 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноу- метничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује књи- 

жевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

2СЈК.3.2.7. Самостално уочава  и тумачи проблеме и идеје    у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног 

текста и литерарно-филолошког контекста.2СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану 

секундарну литературу (књи- жевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску). 

2СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири читалачка 

знања, примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, 

стваралаштво); развија језички, литерарни, култур- ни и национални идентитет. 

3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

2CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижев- ности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних текстова и о 

сврси и вредностима неуметничких текстова користе- ћи стручну терминологију. 

2СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, књи- жевности и 

културе; има развијене говорничке (ораторске) вешти- не; претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим проблематизује 

поједине садржаје; препознаје и анализира вер- балну и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума   и томе прилагођава свој 

говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења. 

2CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак. 

2CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан на- чин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на основу 

задатог и/или самостално постављеног критеријума. 

2CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси 

информације публици којој је намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор аргу- ментативног 

текста заснива своје ставове и одређује средства који- ма их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл. 

2CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неу- метничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или више 

њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. 

2CJK.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу – развија чи- талачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом разво- ју; има 

развијену, критичку свест о својим читалачким способно- стима...). 



 

 

 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 5 часова 

Годишњи фонд часова 165 часова 

 

ИСХОДИ 
По завршетку четвртог разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ТЕМЕ 
Кључни појмови 
садржаји 

– разликује основна значења и функције падежа; 
– препозна граматичку и семантичку конгруенцију у типичним случајевима; 
– разликује све типове независних предикатских реченица и препозна специјалне независне реченице; 
– препозна различите врсте зависних реченица; 
– разликује напоредне односе међу речима, синтагмама и реченицама; 
– правилно употреби и препозна значења личних глаголских облика; 
– препозна у тексту и наведе особине књижевноуметничког и научног стила; 
– процени поузданост података које преузима са интернета при писању текста научним стилом; 
– покаже основна општелингвистичка знања о еволуцији језика и језицима у свету (језичка 

сродност, језички типови и језичке универзалије); 

ЈЕЗИК 

 

Синтакса 

Стилистика 

Општа лингвистика 

– утврди тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и жанровске особине књижевног 
текста; 

– протумачи књижевни текст стављајући га у одговарајући културноисторијски и теоријски контекст; 
– користи књижевнотеоријске термине у тумачењу књижевног дела; 
– постави проблемско питање у вези са књижевноуметничким делом, износи суд о њему и аргументује 

свој суд; 
– истражи однос између одређене теорије (егзистенцијализам, теорија рецепције/отвореног дела) и 

књижевноуметничког текста и односе између самих књижевноуметничких текстова 

(интертекстуалност); 

– повеже историјске, религијске, политичке теме у делима која обрађује са изградњом или 

преиспитивањем националног иденти- тета у њима; 
– расправља о елементима родне осетљивости у делима која обрађује; 
– самостално бира књижевна дела изван програма ослањајући се на стечена знања и усвојене 

вредности; 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Послератна и савремена 

књижевност Дијалог 

књижевних епоха 

– правилно користи знаке интерпункције (тачку, запету, тачку са запетом, упитник, узвичник, две 

тачке, три тачке, црту, заграду, наводнике); 

– говори јавно и пред већим аудиторијумом 

о темама из језика, књижевности и 

културе; 
– напише састав на тему из језика и књижевности, уважавајући начела правописа и језичке норме. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Правопис 

 

Усмено и писано изражавање 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Настава и учење Српског језика и књижевности треба да до- принесу развоју стваралачког и истраживачког духа који ће омо- гућити 
ученицима да развијају знања, вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у профе- сионалном раду и 
у свакодневном животу; формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина; буду оспособљени за живот у 
мултикултуралном друштву; овла- дају општим и међупредметним компетенцијама, релевантним за активно учешће у заједници и 
целоживотно учење. 

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и ставова уче- ника умногоме зависе од принципа,  облика,  метода  и  средста- ва који се 
користе у процесу учења. Због тога савремена настава Српског језика и књижевности претпоставља остваривање исхода уз појачану мисаону 
активност ученика, поштовања и уважавања дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, на- учности, примерености, 
поступности, систематичности и очиглед- ности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су 
вредност утврдиле и потврдиле са- времена пракса и методика наставе и учења српског језика и књи- жевности (пре свега: разни видови 
организације рада и коришће- ње комуникативних, логичких и стручних (специјалних) метода примерених садржајима обраде и 
могућностима ученика). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава усло- вљен је, пре свега, исходима које треба 
остварити, а потом и садр- жајима који ће помоћи да се прописани исходи остваре. 

Настава Српског језика и књижевности треба да буде усмере- на ка развоју међупредметних компетенција: компетенције за уче- ње, 
комуникацију и сарадњу, естетску компетенцију, дигиталну, компетенцију за рад са подацима, учешће у демократском друштву и здрав 
живот. 

Редовна настава и учење изводи се у специјализованим учи- оницама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опре- мљени у складу 
са нормативима за гимназије. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци-меди- јатеци, читаоници, 
аудиовизуелној сали и сл.). Настава може да се реализује и путем планираних активности и дефинисаних циљева усклађених са општим 
циљевима наставе српског језика и књи- жевности и на Сајму књига, књижевној вечери, у позоришту и сл. 

У настави Српског језика и књижевности користе се одобре- ни уџбеници и приручници, као и библиотечко-информацијска и информатичка 
грађа, значајна за систематско оспособљавање уче- ника за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње. 



 

 

Области Језик, Књижевност и Језичка култура треба да чине предметну целину, да се прожимају и употпуњују. Стога је препо- ручени број 
часова само оквиран (за област Језик 35, за Књижев- ност 100, а за Језичку културу 25). Пажљивим планирањем на- ставе и учења које треба 
да доведу до остварености предвиђених исхода за све три области, наставник ће сам, уз праћење резултата ученика, распоређивати број 
часова. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

ЈЕЗИК (35 часова) 

Програм за четврти разред гимназије у структуралној цели- ни Језик организован је у три области/теме, усклађен са исходима за овај разред, 
а према описима стандарда ученичких постигнућа. Области које улазе у састав структуралне целине Језик су: Син-такса, Стилистика и 
Општа лингвистика. Програмом се предви- ђа проширивање знања из области обрађених у основној школи, али и увођење 
нових појмова. 

Синтакса: У оквиру ове теме ученици проширују и проду- бљују знања о падежним и глаголским облицима, зависним и не- зависним 
реченицама, напоредним конструкцијама; стичу нова знања о специјалним независним реченицама, типовима конгруен- ције, 
распоређивању синтаксичких јединица у реченици. 

Приликом обраде значења падежа, потребно је указати на именичку, придевску и прилошку употребну вредност именичких јединица. 

Такође, важно је указати на то да се једним падежом могу обележити различите функције и исказати различита значе- ња (падежна 
поливалентност). С друге стране, потребно је навести примере који показују да два или више падежа могу имати исту функцију и значење 
у реченици (падежна синонимија). 

Од наставника се очекује да са ученицима обнови знања о конгруенцији, а потом да ова знања прошири типичним примери- ма 
граматичке и семантичке конгруенције у роду и броју. Такође, у основним цртама треба указати и на типичан ред речи у реченици, тј. на 
типично распоређивање синтаксичких јединица. 

После обнављања знања о независним предикатским рече- ницама потребно је обрадити специјалне независне реченице, тј. 
комуникативне реченице без предиката. 

Од наставника се очекује да са ученицима обнови и проши- ри знања о врстама зависних реченица, као и да укаже на њихову именичку, 
придевску и прилошку вредност. Овде је важно успо- ставити корелацију са наставним садржајем из језичке културе који се односи на 
правилно писање запете. 

Потребно је обновити и проширити знања о напоредним кон- струкцијама и напоредним односима у којима оне могу стајати: саставном, 
раставном, супротном, закључном, искључном и града- ционом. 

Од наставника се очекује да са ученицима обнови знања о не- гацији (одричне и потврдне реченице) и у типичним случајевима обради 
опште и посебно негирање у одричним реченицама, као и појам двоструког негирања. 

Потребно је упознати ученике са различитим значењима лич- них глаголских облика (времена и начина). 

Препоручени број часова: 30 

Функционални стилови српског књижевног језика. У оквиру ове теме понављају се и допуњују раније стечена знања о 
књижевноуметничком и научном стилу. После обраде обе настав- не јединице, препоручује се систематизација диференцијалних особина 
свих функционалних стилова и графички приказ помоћу табеле. 

Наставу би требало функционално повезати са наставом књижевности и језичке културе. За препознавање функционалног стила и 
утврђивање његових обележја, пожељно је за помоћне тек- стове изабрати дела из програма наставе књижевности и језичке културе за 
четврти разред. 

Приликом понављања обележја научног стила, значајно је обухватити дигиталну компетенцију и компетенцију за рад са по- дацима. Од 
наставника се очекује да ученике упуте на исправне и безбедне начине претраге на интернету, чији је циљ писање науч- ног рада. 

Препоручени број часова: 3 

Општа лингвистика. У оквиру ове тематске области учени- ци проширују знања о еволуцији језика – развоју језика у друштву. Потребно 
је са ученицима обрадити појам индоевропска језичка породица и у краћим цртама обухватити њене главне гране – бал- то-словенску, 
италску, германску, келтску, индо-иранску, грчку, албанску и јерменску. Због територијалне блискости и присуства мађарског језика као 
језика националне мањине у Србији, значајно 

је са ученицима поменути да је, поред индоевропске језичке по- родице, у Европи присутна и угро-финска језичка породица, којој припадају 
мађарски, фински и естонски језик. 

Препоручује се повезивање са садржајима наставе страних језика и географије – израда језичких карти на којима би биле представљене 
језичке групе. Пожељан облик рада је групни – рад на истраживачким задацима, израда презентација и излагање уче- ника на одабрану тему 
из ове области. 

Препоручени број часова: 2 

 

 



 

 

КЊИЖЕВНОСТ (100 часова) 

 

Обавезни садржаји 

Програм наставе и учења за област Књижевност у 4. разре- ду гимназије конципиран је тако да ученици обраде корпус дела послератне 
српске и светске књижевности, а са усвојеним теориј- ским апаратом савладају и нека од највећих дела ранијих епоха која тематски 
корелирају са двадесетовековном књижевношћу. У изборном делу програма предвиђено је и упознавање са савреме- ном српском 
књижевношћу (дела настала након 1990. године). 

Упознавање са послератним модернизмом у српском пе- сништву, ученици ће отпочети обрађивањем збирке песама Кора Васка Попе, где ће 
комбиновањем спољашњег и унутрашњег приступа у анализи књижевног дела бити могуће да се разуме на који начин су текла идеолошко-
поетичка струјања у српској књи- жевности тог времена и какве је револуционарне промене Васко Попа унео у српско песништво. Обраћање 
пажње на Попин сведен језички израз, преузимање кратких фолклорних језичких форми и спајање са сложеним симболичким сликама које 
сугеришу чове- кову тежњу за досезањем смисла у десакрализованом и често за- страшујућем савременом свету, пружиће ученицима јасне 
увиде у облике, могућности и правце развоја модернистичког песништва. Сличан тематски круг и раскидање са естетичком и идеолошком 
догмом ученици треба да препознају и у песништву Миодрага Павловића. Обрадом песме „Пробудим се” уочиће слику помере- них 
односа у свету који тежи деструкцији и усамљеност и беспо- моћност човека у таквом свету. Песма „Научите пјесан” подстиче неку врсту 
потребе за побуном и сугерише штетност сваког тр- пљења и успаваности. Сложене метафоре и готово херметичне пе- сничке слике као и 
посезање за историјским уметничким слојеви- ма, што одликује поезију Миодрага Павловића у целини, присутне су и у ове две песме и 
добар су пример модерног, интелектуали- стичког песништва које се ослања на традицију, а које ће свој дру- гачији и још развијенији вид 
добити у поезији Бранка Миљкови- ћа. Миљковићева збирка из 1960. године Ватра и ништа, треба да покаже ученицима модел 
својеврсног филозофског песништва, песникову тежњу да филозофске категорије, односно појмове ко- смичке филозофије преточи у 
поезију. Истовремена усмереност на националне митове и легенде, те константни песнички симболи (ватра, птица...) одређују овог песника 
као зачетника неосимболи- зма у нашој поезији. Симболистички потенцијал многих мотива препознатљив је и у поезији Стевана 
Раичковића, али средишње место у њој заузима запитаност над суштином живота и суштином поезије, који се у једном нивоу код њега 
изједначују. Такво про- жимање је најочигледније и најзаокруженије у циклусу песама За- писи о црном Владимиру, где прозни предложак 
прати и заокру- жује ове лирске записе, потенцирајући неодвојивост социјалних и егзистенцијалистичких мотива у њима, (живота и писања 
песме о њему). Неосимбилистички тонови и својеврсни артизам одређују и поезију Ивана В. Лалића. Здруженост симбола који изражава- ју 
истовремену мисаоност и осећајност може се пратити у песми 

„Језеро у јесен”. Збирка песама Писмо, која се сматра врхунцем Лалићевог песништва а и српске поезије друге половине 20. века отвара 
многе националне, историјске и филозофске теме, а наслов- ном песмом, „Писмо” успостављају се везе између древног и са- временог, 
између исконског и модерности, а појам речи и писма стављају се у центар свеколиког цивилизацијског кретања. 

Кретања у светској модерној лирици и широк распон тема и мотива, могу се пратити избором из песништва Ж. Превера – кри- тика 
послератног градског живота у Паризу, љубавни тонови; В. Х. Одна – религијски и етички мотиви, комбиновање традицио- налне форме 
и експериментисање; А. Ахматове – пролазност жи- вота, живот под диктатуром; Ј. Бродског – музикалност и ритмич- ност, јединство 
значења и звучања песме. 

Непосредно после Другог светског рата у српској књижев- ности настаје неколико великих романа, од којих најзначајније место припада 
Проклетој Авлији Иве Андрића. Како ово дело уноси прве модернистичке импулсе у нашој књижевности, учени- ци његовим читањем 
треба да разумеју нове облике приповедања 

– прстенасти оквир, смена приповедача и тачки гледишта, прича у причи, али исто тако и тему прожимања политичких и верских ин- 
трига на живот појединца, психолошко удвајање личности, ликови чудака и особењака, питање идентитета. Роман који је објављен у 
исто време (1954. година) Корени Добрице Ћосића, на другачији начин је очитавао модернистичке импулсе у српској књижевности, 
успелим спајањем традиционалне реалистичке нарације и модер- не структуре романа с вишеструким субјективним перспективама и 
сложеним психолошким заснованостима ликова, ситуација и ат- мосфере. Активирањем тема политике, власти, патријархалности, овај 
роман се допуњава како са Андрићевим делом тако и са вели- ким романом Меше Селимовића Дервиш и смрт, у којем преи- 
спитивање религијских истина, догматског мишљења, идеја патње и страха води ка запитаности над смислом постојања. Модерни- 
стичке особености у овом роману видљиве су у самом мисаоном концепту дела и исповедном, монолошком тону који је све време у 

имплицитном дијалогу са спољним светом и његовим истинама. Како четрдесетих и педесетих година 20. века  егзистенција- лизам као 
филозофски правац доживљава свој узлет, његове по- ставке добијају свој корелат и у књижевности, па се тако Странац Албера 

Камија издваја као ремек-дело настало на овој основи. При обради овог дела треба узети у обзир да се основне поставке 
егзистенцијалистичке филозофије код Камија развијају у правцу филозофије апсурда, што најбоље показује његов есеј „Мит о Си- 

зифу” који се може читати и као есејистичко-филозофски предло- жак роману Странац. Филозофија апсурда је свој израз добила и у 
драми, обликујући се као драмски поджанр (драма апсурда), а најважнији представник је свакако Семјуел Бекет с драмом Чека- 

јући Годоа. 

Елементи филозофије апсурда могу се пронаћи и у роману Мајстор и Маргарита Михаила Булгакова, али тако што је ап- сурд у служби 
изражавања критике тоталитаризма. Читањем овог романа ученици треба да разумеју везу између јудеохришћанских митова и стварања 
идеологија њиховим злоупотребама, а исто тако да разумеју нове облике приповедања који отварају пут постмодер- ни и функцију смеха, 
комичког и фантастичног у роману. Најава постмодерне може се препознати у Борхесовим причама „Вави- лонска кула” или „Врт са 

стазама које се рачвају” где је њен кон- цепт представљен како имплицитно, самом структуром прича (свет као бесконачни низ 
шестоугаоних библиотека, човек као библиоте- кар, живот као књига), тако и експлицитно, уметком у нарацији који објашњава идеју 
недовршеног романа са више могућности рачвања приче у чему читалац има активну улогу заокруживања смисла при- поведања. Борхесова 
проза треба ученику да покаже и промењену улогу традиционалног крими-заплета који је сада, у постмодерни, добио функцију исказивања 
метафоричких животних улога и детек- тивског модела долажења до животне истине. 

Постмодерна у српској књижевности треба да се прати у де- лима Енциклопедија мртвих Данила Киша, Хазарски речник Милорада 

Павића и Нови Јерусалим Борислава Пекића. По- требно је да ученици уоче различите моделе приповедања у свакој од прича 



 

 

Енциклопедије мртвих, који се крећу од енциклопедиј- ског приповедања, преко извештаја, легендарног казивања до мо- дерног 
онеобиченог језичко-стилског израза – који су сви у функ- цији преиспитивања, иронизовања и деконструисања различитих видова 
идеолошких, културних, сазнајних хоризоната стварности а из којих се сагледава метафизички појам смрти. Читањем Ха-зарског 
речника ученику се отвара могућност да разуме поступак отвореног дела, што води концепту саопштавања више истина о истој ствари и 
реконструисања идеолошких, религијских, историј- ских наслага у саопштавању приче. Пет прича Новог Јерусалима које су писане 
псеудодокументарним стилом, такође су пример варирања једне истине о апсурдности и неуспеху човека и циви- лизације, од античких 
времена до антиутопијске будућности, да сагради ново царство божје на земљи. Ученици треба да разумеју иронију овог приповедања, 
присутну најпре у самом наслову иза којег се сугерише антрополошки песимистично виђење да ни у уметности, ни у историји, ни у науци 
нема разрешења суштинских егзистенцијалних питања. Сва три дела, могу се читати као удаље- ни одјек филозофије егзистенцијализма, 
у постмодерни. 

Постављањем дијалога књижевних епоха може се препознати да се егзистенцијалистичка питања постављају већ у Хамлету Ви- лијама 

Шекспира. Филозофија егзистенцијализма се може читати и у делу Ф. М. Достојевског Злочин и казна или Браћа Карамазо- ви, али ту она 
мора бити сагледана заједно са питањима религије, православља, морала, правичности... Дијалог књижевних епоха се у овом делу програма 

остварује и обрадом Гетеовог Фауста, који се може читати с претекстом у фолклорним легендама и космоло- шким метафизичким 
системима, а свакако је потребно направити додир са Булгаковљевим Мајстором и Маргаритом и препознати еволуцију фигуре ђавола од 
првих космогонија, преко средњове- ковне уметности и осамнаестовековне обраде до постмодерне. 

Изборни садржаји (бира се 10 дела) 

Различити видови постмодернистичког прозног израза у светској и домаћој прози, примери романа тока свести, теме веза- не за Други 

светски рат, модернистичка поезија, као и специфич- ности прозе настајале деведесетих година прошлог века, могу се пратити понуђеним 

избором писаца и дела према договору учени- ка и наставника. 

У годинама непосредно након Другог светског рата настаје антиутопијски роман Животињска фарма Џорџа Орвела који, поред тога што 

је алегоријски приказ Стаљинове личности и њего- ве совјетске државе, усмерен је на критику тоталитаризма уопште. Читањем овог романа 

ученици треба да се упознају са жанром утопије и антиутопије и правећи интертекстуалну везу са Булга- ковљевим Мајстором и 

Маргаритом развијају критичку свест. С мањом оштрином и с више поетичности критика тоталитаризма приказана је и у роману Милана 

Кундере Шала. Ученици чита- њем овог дела могу да промишљају о односу власти и приватног живота, идеје шале и смеха као 

одбрамбеног и као критичког ме- ханизма код човека лишеног духовне слободе у строгим системи- ма. Исцељујућа улога смеха у 

превазилажењу притисака живота у тоталитарној држави и карневалски доживљај социјалистичке ре- волуције, из перспективе детета и 

његовог породичног микросве- та уочава се у роману Улога моје породице у светској револуцији Боре Ћосића. 

Поетичко преклапање с Борхесовом прозом може се уочити 

у делу Ако једне зимске ноћи неки путник Итала Калвина које кроз причу о трагању Читаоца и Читатељке за исправним завршет- ком 
романа услед забуне око помешаних страница у издавачкој кући, такође изражава постмодернистичку идеју о отвореном за- вршетку дела у 
којем читалац сам надограђује смисао. Поступак отвореног дела који је Умберто Еко описао у свом истоименом есеју, може се пратити и у 
његовом роману Име руже. Овде уче- ник треба да разуме улогу крими заплета у развијању филозофске идеје дела и ангажовану позицију 
читаоца који може да се упути  у спољне референце које нуди приповедач да би могао да досег- не пуноћу смисла дела које чита. Развој или 
последња фаза пост- модерног приповедања у српској књижевности може се пратити у романима с краја деведесетих година 20. века – 
Опсада цркве Све- тог Спаса или Ситничарница код Срећне руке Горана Петровића. Надовезујући се на прозу Милорада Павића Горан 

Петровић у Ситничарници код Срећне руке поставља ситуацију укрштања различитих временских токова, сусретања читалаца у  
различитим временима и деловима романа који настаје док га читаоци читају и постају његови јунаци. Ученици треба да крећући се кроз ову 
про- зу разумеју и њену идеју о временском понављању историјских трагедија на овим просторима и начину кројења и конструисања сукоба 
и несрећа као у роману слагалици. Онеобичавање у нара- цији, преплитање различитих временских слојева и придавање фантастичних 
елемената историјском догађају везаном за опсаду манастира Жиче у средњем веку, у Опсади цркве Светог Спаса Горану Петровићу служи 
да би исказао универзалност и метафи- зичку димензију сукоба добра и зла. 

Послератни период у српској књижевности одређује и успон романа тока свести. Са овим типом романа ученици могу да се упо- знају 
читањем Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице и Лелеј- ске горе Михаила Лалића. Док у Прољећима Ивана Галеба уче- ници могу 

да прате низ есејистичких монолога о разним темама од којих је тема одрастања и развијања младог уметника прожимајућа, у Лелејској 
гори се кроз основну нарацију о народноослободилач- кој борби и скривању партизана отвара широк ток свести о пита- њима морала, 
смисла борбе, преиспитивањима локалних историј- ских догађаја, изражен вишезначном фигуром ђавола. 

Теме о Другом светском рату у домаћој прози представљене су из различитих визура и на различите начине у периоду од педе- сетих 
година, када Лелејска гора настаје, до деведесетих година. Отклон од афирмативног приказивања Другог светског рата, одно- сно критика 
непотребног страдања и виђење рата као злоупотре- бе човека видљиво је већ у роману Употреба човека Александра Тишме. Критика 
рата у правцу рехабилитације грађанске класе и предратног друштва читају се најпре у роману Очеви и оци Сло- бодана Селенића, а 
потом и у Лагуму Светлане Велмар Јанко- вић. Коначно, у Мамцу Давида Албахарија ратне трагедије пре- ломљене су кроз дубоко 
интимистичку повест и, као и код Тишме, сагледане су из перспективе јеврејске нације на овим просторима и прогонима у нацистичке 
логоре. 

Упоредо са делима која глорификују Други светски рат, ше- здесетих година у српској књижевности се јавља и низ писаца који се окрећу 
такозваној стварносној прози, у којој се јунак дехероизу- је и посматра се свет у његовој реалности која је врло често црна. У тој линији 
стваралаца ученици могу да се упознају са Браними- ром Шћепановићем и његовим романом Уста пуна земље, где је дубоким 
понирањем у сопствену унутрашњост тематизована тема смрти и самоубиства. Смрт као злочин, бруталност, односно уби- ство 
силовањем и успостављање личне правде у микросвету со- цијалне маргине уметнички је приказана и у антологијској причи Драгослава 

Михајловића „Лилика”. 



 

 

Изразито модеран поглед на свет у овом периоду (седамде- сете године 20. века) препознаје се у песништву Раше Ливаде. Његова 
поезија се може читати као смислени спој најразличитијих поступака – од гротеске и хумора, преко ироније и патоса до фан- тастике и 
неосимболизма – који увек изражавају трагање за сми- слом који измиче. Ученици се најбоље могу упознати са његовим песништвом 
читањем збирке Карантин, где је топос Земуна узет као митопоетска основа са које се преиспитује историја, традици- ја, култура, 
реконструкција ишчезлог, импулси модерних времена. Поглед  на друштвену стварност на прелазу два века и после-  дице нових 
грађанских ратова у виду емиграције на Запад и гу- бљење породичних веза и националног упоришта и идентитета ученици могу да 
стекну читањем романа Опроштајни дар Вла- 

димира Тасића и Миленијум у Београду Владимира Пиштала. 
Ученици и наставници током обраде дела и из обавезног и  из изборог садржаја могу да се определе за анализу специфичних 

питања у њима: национални идентитет, традиција, национал- не вредности (афирмација и критичко преиспитивање) – Кора, Ватра 
и ништа, Корени, Хазарски речник, Употреба човека, Оче- ви и оци, Лагум, Опсада цркве Светог Спаса, Ситничарница код Срећне 
руке, Миленијум у Београду; родна осетљивост – Злочин и казна (лик Соње Мармеладове), Хамлет (лик Офелије), Мајстор  и 
Маргарита (лик Маргарите, служавке Наташе, Фриде), Корени (лик Симке), Лилика, Мамац (лик мајке), Употреба човека (лик Вере 
Кронер)... 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (25 часова) 

Програм за четврти разред гимназије у области Језичка кул- тура организован је тако да подразумева четири вештине: писање и говор (као 

продуктивне) и слушање и читање (као рецептивне). Припрема за израду писменог задатка, сама израда и исправка пи- сменог задатка 

(писање побољшане верзије задатка) подразумева- ју укупно 16 часова, по четири за сваки писмени задатак. 

Реализација наставе и учења језичке културе остварује се у предметном јединству са наставом књижевности. 

Правопис. У оквиру ове теме ученици треба да обнове и прошире знања из правописа стечена у основној школи и претход- ним разредима 

гимназије. 

Посебно поновити и увежбати правилну употребу знакова интерпункције (тачке, запете, тачке са запетом, упитника, узвич- ника, две тачке, 

три тачке, црте, заграде, наводника) у писаном и куцаном тексту. Очекује се да наставник ученицима укаже и на могућности и ограничења 

приликом комбиновања интерпункциј- ских знакова (нпр.: дозвољено писање запете иза тачке на крају скраћенице, али и немогућност 

писања тачке на крају реченице која се завршава скраћеницом са тачком). 

Препоручује се корелација са наставним садржајем из језика 

– правилно писање запете може се увежбати при обради зависних реченица и напоредних односа. 

Препоручује се корелација и са наставним садржајем из сти- листике – пожељно је приликом обраде научног функционалног стила обрадити 

и функцију заграде, ознаке за фусноту, разлике у писању црте у односу на цртицу и сл. 

Поновити са ученицима правила употребе размака у куцаном тексту (space, енг.), приликом куцања знакова интерпункције. По- требно је 

ученицима указати на разлику у куцању наводника на енглеској и српској тастатури, могућности куцања текста у курзи- ву (Italic), уместо 

куцања наводника. 

Препоручени број часова: 6. 

Усмено изражавање. Препоручује се континуирано подсти- цање ученика да на редовној настави и ван ње говоре на теме из језика, 

књижевности и културе, као и редовно указивање на сми- сао и значај неговања говорне културе. 

Препоручени број часова: 3.Писано изражавање. У оквиру ове теме планирана је израда четири писмена задатка и писање 

унапређене верзије писменог за- датка (исправка писменог задатка). Као и у претходним разредима, припрема за израду 

писмених задатака је континуирана делатност и не ограничава се само на један час (пре израде писменог задат- ка). Писмени 

задатак се ради писаном ћирилицом. Препорука је да се исправка писменог задатка ради писаном латиницом. 

Препоручени број часова 16 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Поред стандардног, сумативног вредновања које још увек до- минира у нашем систему образовања (процењује знање ученика на крају 

једне програмске целине и спроводи се стандардизованим мерним инструментима – писменим и усменим проверама знања, есејима, 

тестовима, што за последицу има кампањско учење ори- јентисано на оцену), савремени приступ настави претпоставља формативно 

вредновање – процену знања током савладавања про- грама и стицања одговарајуће компетенције. Резултат оваквог вред- новања даје 

повратну информацију и ученику и наставнику о томе које компетенције су добро савладане, а које не, као и о ефикасно- сти 

одговарајућих метода које је наставник применио за остварива- ње циља. Формативно мерење подразумева прикупљање података о 

ученичким постигнућима, а најчешће технике су: реализација практичних задатака, посматрање и бележење ученикових активно- сти 

током наставе, непосредна комуникација између ученика и на- ставника, регистар за сваког ученика (мапа напредовања) итд. Ре- зултати 

формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказана и сумативно – бројчаном оценом. Оваква оцена има смисла 

ако су у њој садржана сва постигнућа ученика, редовно праћена и објективно и професионално бележена. 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остварива- ња и праћења и вредновања. Важно је да наставник континуира- но прати и 

вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе  и учења, као и себе и сопствени рад. Све што се покаже добрим и корисним 

наставник ће користити и даље у својој наставној прак- си, а све што се покаже као недовољно ефикасним и ефективним требало би 

унапредити. 



 

 

 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 4 часа 

Годишњи фонд часова 132 часа 

 

ИСХОДИ 
По завршетку четвртог разреда ученик ће 
бити у стању да: 

ТЕМЕ 
Кључни појмови 
садржаји 

– разликује основна значења и функције падежа; 
– разликује све типове независних предикатских реченица и препозна специјалне независне реченице; 
– разликује напоредне односе међу речима, синтагмама и реченицама; 
– препозна различите врсте зависних реченица; 
– правилно употреби и препозна значења личних глаголских облика; 
– препозна у тексту и наведе особине књижевноуметничког и научног стила; 
– процени поузданост података које преузима са интернета при писању текста научним стилом; 
– покаже основна општелингвистичка знања о еволуцији језика и сродности између неких језика; 

ЈЕЗИК 

 

Синтакса 

Стилистика 

Општа лингвистика 
– утврди тематске, идејне, језичке, композиционе и жанровске особине књижевног текста; 
– протумачи књижевни текст стављајући га у одговарајући културноисторијски контекст; 
– користи књижевнотеоријске термине у тумачењу књижевног дела; 
– постави проблемско питање у вези са књижевноуметничким делом, износи суд о њему и аргументује 

свој суд; 
– повеже одређене теорије (егзистенцијализам, теорија рецепције/отовореног дела) са 

књижевноуметничким текстом; 
– препозна интертекстуалност; 
– самостално бира књижевна дела изван програма ослањајући се на стечена знања и усвојене 

вредности; 
– повеже историјске, религијске, политичке теме у делима која обрађује са изградњом или 

преиспитивањем националног иденти- тета у њима; 
– расправља о елементима родне осетљивости у делима која обрађује; 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Послератна и савремена 

књижевност Дијалог 

књижевних епоха 

– правилно користи знаке интерпункције (тачку, запету, тачку са запетом, упитник, узвичник, две 

тачке, три тачке, црту, заграду, наводнике); 
– говори јавно и пред већим аудиторијумом о темама из језика, књижевности и културе; 
– напише састав на тему из језика и књижевности, уважавајући начела правописа и језичке норме. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Правопис 

 

Усмено и писано изражавање 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Настава и учење Српског језика и књижевности треба да до- принесу развоју стваралачког и истраживачког духа који ће омо- гућити 

ученицима да развијају знања, вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у профе- сионалном раду и 

у свакодневном животу; формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина; буду оспособљени за живот у 

мултикултуралном друштву; овла- дају општим и међупредметним компетенцијама, релевантним за активно учешће у заједници и 

целоживотно учење. 

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и ставова уче- ника умногоме зависе од принципа, облика, метода и средста-ва који се користе у 

процесу учења. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање исхода уз појачану мисаону активност 

ученика, поштовања и уважава-  ња дидактичких принципа (посебно: свесне  активности  учени- ка, научности, примерености, поступности, 

систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност 

утврдиле и потвр- диле савремена пракса и методика наставе и учења српског јези- ка и књижевности (пре свега: разни видови организације 

рада и коришћење комуникативних, логичких и стручних (специјалних) методапримерених садржајима обраде и могућностима ученика). 

Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, исходима које треба остварити, а потом и 

садржајима који ће помоћи да се прописани исходи остваре. 

Настава Српског језика и књижевности треба да буде усмере- на ка развоју међупредметних компетенција: компетенције за уче- 

ње, комуникацију и сарадњу, естетску компетенцију, дигиталну, компетенцију за рад са подацима, учешће у демократском друштву и здрав 
живот. 

Редовна настава и учење изводи се у специјализованим учи- оницама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опре- мљени у складу 
са нормативима за гимназије. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци-меди- јатеци, читаоници, 
аудиовизуелној сали и сл.). Настава може да се реализује и путем планираних активности и дефинисаних циљева усклађених са општим 
циљевима наставе српског језика и књи- жевности и на Сајму књига, књижевној вечери, у позоришту и сл. 

У настави Српског језика и књижевности користе се одобре- ни уџбеници и приручници, као и библиотечко-информацијска и информатичка 
грађа, значајна за систематско оспособљавање уче- ника за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње. 



 

 

Области Језик, Књижевност и Језичка култура треба да чине предметну целину, да се прожимају и употпуњују. Стога је препо- ручени број 
часова само оквиран (за област Језик 30, за Књижев- ност 77, а за Језичку културу 25). Пажљивим планирањем наставе и учења које треба да 
доведу до остварености предвиђених исхода за све три области, наставник ће сам, уз праћење резултата учени- ка, распоређивати број 
часова. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

ЈЕЗИК (30 часова) 

Програм за четврти разред гимназије у структуралној цели- ни Језик организован је у три области/теме, усклађен са исходима за овај разред, 
а према описима стандарда ученичких постигнућа. Области које улазе у састав структуралне целине Језик су: Син- такса, Стилистика и 
Општа лингвистика. Програмом се предви- ђа проширивање знања из области обрађених у основној школи и претходним разредима, али и 
увођење нових појмова. 

Синтакса: У оквиру ове теме ученици проширују и проду- бљују знања о падежним и глаголским облицима, зависним и неза- висним 
реченицама, напоредним конструкцијама; стичу нова зна- ња о специјалним независним реченицама, 

Приликом обраде значења падежа, потребно је указати на именичку, придевску и прилошку употребну вредност именичких јединица. Такође, 
важно је указати на то да се једним падежом могу обележити различите функције и исказати различита значе- ња (падежна поливалентност). 
С друге стране, потребно је навести примере који показују да два или више падежа могу имати исту функцију и значење у реченици 
(падежна синонимија). 

После обнављања знања о независним предикатским рече- ницама потребно је обрадити специјалне независне реченице, тј. комуникативне 
реченице без предиката. 

Од наставника се очекује да са ученицима обнови и проши- ри знања о врстама зависних реченица, као и да укаже на њихову именичку, 
придевску и прилошку вредност. Овде је важно успо- ставити корелацију са наставним садржајем из језичке културе који се односи на 
правилно писање запете. 

Потребно је обновити и проширити знања о напоредним кон- струкцијама и напоредним односима у којима оне могу стајати: саставном, 
раставном, супротном, закључном, искључном и града- ционом. 

Потребно је упознати ученике са различитим значењима лич- них глаголских облика (времена и начина). 

Препоручени број часова: 25 

Функционални стилови српског књижевног језика. У оквиру ове теме понављају се и допуњују раније стечена знања о 
књижевноуметничком и научном стилу. После обраде обе настав- не јединице, препоручује се систематизацијадиференцијалних особина 
свих функционалних стилова и графички приказ помоћу табеле. 

Наставу би требало функционално повезати са наставом књижевности и језичке културе. За препознавање функционалног стила и 
утврђивање његових обележја, пожељно је за помоћне тек- стове изабрати дела из програма наставе књижевности и језичке културе за 
четврти разред. 

Приликом понављања обележја научног стила, значајно је обухватити дигиталну компетенцију и компетенцију за рад са по- дацима. Од 
наставника се очекује да ученике упуте на исправне и безбедне начине претраге на интернету, чији је циљ писање науч- ног рада. 

Препоручени број часова: 3 

Општа лингвистика. У оквиру ове тематске области учени- ци проширују знања о еволуцији језика – развоју језика у друштву. Потребно 
је са ученицима обрадити појам индоевропска језичка породица и у краћим цртама обухватити њене главне гране – бал- то-словенску, 
италску, германску, келтску, индо-иранску, грчку, албанску и јерменску. Због територијалне блискости и присуства мађарског језика као 
језика националне мањине у Србији, значајно је са ученицима поменути да је, поред индоевропске језичке по- родице, у Европи присутна 
и угро-финска језичка породица, којој припадају мађарски, фински и естонски језик. 

Препоручује се повезивање са садржајима наставе страних језика и географије ‒ израда језичких карти на којима би биле представљене 
језичке групе. Пожељан облик рада је групни – рад на истраживачким задацима, израда презентација и излагање уче- ника на одабрану 
тему из ове области. 

Препоручени број часова: 2 

КЊИЖЕВНОСТ (77 часова) 

 

Обавезни садржаји 

Програм наставе и учења за област Књижевност у 4. разре- ду гиманзије конципиран је тако да ученици обраде корпус дела послератне 
српске и светске књижевности, а са усвојеним теориј- ским апаратом савладају и нека од највећих дела ранијих епоха која тематски 
корелирају са двадесетовековном књижевношћу. У изборном делу програма предвиђено је и упознавање са савреме- ном српском 
књижевношћу (дела настала након 1990. године). 

Упознавање са послератним модернизмом у српском пе- сништву, ученици ће отпочети обрађивањем збирке песама Кора Васка Попе, где 
ће комбиновањем спољашњег и унутрашњег приступа у анализи књижевног дела бити могуће да се разуме на који начин су текла 



 

 

идеолошко-поетичка струјања у српској књи- жевности тог времена и какве је револуционарне промене Васко Попа унео у српско 
песништво. Обраћање пажње на Попин сведен језички израз, преузимање кратких фолклорних језичких форми и спајање са сложеним 
симболичким сликама које сугеришу чове- кову тежњу за досезањем смисла у десакрализованом и често за- страшујућем савременом 
свету, пружиће ученицима јасне увиде у облике, могућности и правце развоја модернистичког песништва. Сличан тематски круг и 
раскидање са естетичком и идеолошком догмом ученици треба да препознају и у песништву Миодрага Павловића. Обрадом песме 
„Пробудим се” уочиће слику помере- них односа у свету који тежи деструкцији и усамљеност и беспо- моћност човека у таквом свету. 
Песма „Научите пјесан” подстиче неку врсту потребе за побуном и сугерише штетност сваког тр- пљења и успаваности. Сложене 
метафоре и готово херметичне пе- сничке слике као и посезање за историјским уметничким слојеви- ма, што одликује поезију Миодрага 
Павловића у целини, присутне су и у ове две песме и добар су пример модерног, интелектуали- стичког песништва које се ослања на 
традицију, а које ће свој дру- гачији и још развијенији вид добити у поезији Бранка Миљкови- ћа. Миљковићева збирка из 1960. године 
Ватра и ништа, треба да покаже ученицима модел својеврсног филозофског песништва, песникову тежњу да филозофске категорије, 
односно појмове ко- смичке филозофије преточи у поезију. Истовремена усмереност на националне митове и легенде, те константни 
песнички симболи (ватра, птица...) одређују овог песника као зачетника неосимболи- зма у нашој поезији. Неосимболистички тонови и 
својеврсни арти- зам одређују и поезију Ивана В. Лалића. Збирка песама Писмо,која се сматра врхунцем Лалићевог песништва а и 
српске поезије друге половине 20. века отвара многе националне, историјске и филозофске теме, а насловном песмом, „Писмо” 

успостављају се везе између древног и савременог, између исконског и модерно- сти, а појам речи и писма стављају се у центар 
свеколиког цивили- зацијског кретања. 

Кретања у светској модерној лирици и широк распон тема и мотива, могу се пратити избором из песништва Ж. Превера – кри- тика 

послератног градског живота у Паризу, љубавни тонови; В. Х. Одна – религијски и етички мотиви, комбиновање традицио- налне форме и 
експериментисање; А. Ахматове – пролазност жи- вота, живот под диктатуром; Ј. Бродског – музикалност и ритмич- ност, јединство 
значења и звучања песме. 

Непосредно после Другог светског рата у српској књижев- ности настаје неколико великих романа, од којих најзначајније место припада 
Проклетој Авлији Иве Андрића. Како ово дело уноси прве модернистичке импулсе у нашој књижевности, учени- ци његовим читањем 
треба да разумеју нове облике приповедања 

– прстенасти оквир, смена приповедача и тачки гледишта, прича у причи, али исто тако и тему прожимања политичких и верских ин- трига 
на живот појединца, психолошко удвајање личности, ликови чудака и особењака, питање идентитета. Роман који је објављен у исто време 
(1954. година) Корени Добрице Ћосића, на другачији начин је очитавао модернистичке импулсе у српској књижевности, успелим 
спајањем традиционалне реалистичке нарације и модер- не структуре романа с вишеструким субјективним перспективама и сложеним 
психолошким заснованостима ликова, ситуација и ат- мосфере. Активирањем тема политике, власти, патријархалности, овај роман се 
допуњава како са Андрићевим делом тако и са вели- ким романом Меше Селимовића Дервиш и смрт, у којем преи- спитивање 
религијских истина, догматског мишљења, идеја патње и страха води ка запитаности над смислом постојања. Модерни- стичке особености 
у овом роману видљиве су у самом мисаоном концепту дела и исповедном, монолошком тону који је све време у имплицитном дијалогу са 
спољним светом и његовим истинама. Како четрдесетих и педесетих година 20. века  егзистенција- лизам као филозофски правац 
доживљава свој узлет, његове по- ставке добијају свој корелат и у књижевности, па се тако Странац Албера Камија издваја као ремек-
дело настало на овој основи. При обради овог дела треба узети у обзир да се основне поставке егзистенцијалистичке филозофије код 
Камија развијају у правцу филозофије апсурда. Филозофија апсурда је свој израз добила и   у драми, обликујући се као драмски поджанр 
(драма апсурда), а најважнији представник је свакако Семјуел Бекет с драмом Чека- 

јући Годоа. 

Елементи филозофије апсурда могу се пронаћи и у роману Мајстор и Маргарита Михаила Булгакова, али тако што је ап- сурд у служби 
изражавања критике тоталитаризма. Читањем овог романа ученици треба да разумеју везу између јудеохришћанских митова и стварања 
идеологија њиховим злоупотребама, а исто тако да разумеју нове облике приповедања који отварају пут пост- модерни и функцију смеха, 
комичког и фантастичног у роману. Најава постмодерне може се препознати у Борхесовим причама 

„Вавилонска кула”  или „Врт са стазама које се рачвају” где  је њен концепт представљен како имплицитно, самом структуром прича 
(свет као бесконачни низ шестоугаоних библиотека, човек као библиотекар, живот као књига), тако и експлицитно, уметком у нарацији који 
објашњава идеју недовршеног романа са више мо- гућности рачвања приче у чему читалац има активну улогу заокру- живања смисла 
приповедања. Борхесова проза треба ученику да покаже и промењену улогу традиционалног крими-заплета који је сада у постмодерни добио 
функцију исказивања метафоричких жи- вотних улога и детективског модела долажења до животне истине. 

Постмодерна у српској књижевности треба се пратити у де- лима Енциклопедија мртвих Данила Киша, Хазарски речник 

Милорада Павића и Нови Јерусалим Борислава Пекића. По- требно је да ученици уоче различите моделе приповедања у свакој од 
прича Енциклопедије мртвих, који се крећу од енциклопедиј- ског приповедања, преко извештаја, легендарног казивања до мо-дерног 
онеобиченог језичко-стилског израза – који су сви у функ- цији преиспитивања, иронизовања и деконструисања различитих видова 
идеолошких, културних, сазнајних хоризоната стварности а из којих се сагледава метафизички појам смрти. Читањем Ха- зарског речника 
ученику се отвара могућност да разуме поступак отвореног дела, што води концепту саопштавања више истина о истој ствари и 
реконструисања идеолошких, религијских, историј- ских наслага у саопштавању приче. Пет прича Новог Јерусалима које су писане 
псеудодокументарним стилом, такође су пример варирања једне истине о апсурдности и неуспеху човека и циви- лизације, од античких 
времена до антиутопијске будућности, да сагради ново царство божје на земљи. Ученици треба да разумеју иронију овог приповедања, 
присутну најпре у самом наслову иза којег се сугерише антрополошки песимистично виђење да ни у уметности, ни у историји, ни у науци 
нема разрешења суштинских егзистенцијалних питања. Сва три дела, могу се читати као удаље- ни одјек филозофије егзистенцијализма, у 
постмодерни. 

Постављањем дијалога књижевних епоха може се препознати да се егзистенцијалистичка питања постављају већ у Хамлету Ви- лијама 

Шекспира. Филозофија егзистенцијализма се може читати и у делу Ф. М. Достојевског Злочин и казна или Браћа Карамазо- ви, али ту 
она мора бити сагледана заједно са питањима религије, православља, морала, правичности... Дијалог књижевних епоха се у овом делу 
програма остварује и обрадом Гетеовог Фауста, који се може читати с претекстом у фолклорним легендама и космоло- шким 
метафизичким системима, а свакако је потребно направити додир са Булгаковљевим Мајстором и Маргаритом и препознати еволуцију 
фигуре ђавола од првих космогонија, преко средњове- ковне уметности и осамнаестовековне обраде до постмодерне. 



 

 

Изборни садржаји (бира се 8 дела) 

Различити видови постмодернистичког прозног израза у светској и домаћој прози, примери романа тока свести, теме веза- не за Други 
светски рат, модернистичка поезија, као и специфич- ности прозе настајале деведесетих година прошлог века, могу се пратити понуђеним 
избором писаца и дела према договору учени- ка и наставника. 

У годинама непосредно након Другог светског рата настаје антиутопијски роман Животињска фарма Џорџа Орвела који, поред тога 
што је алегоријски приказ Стаљинове личности и њего- ве совјетске државе, усмерен је на критику тоталитаризма уопште. Читањем овог 
романа ученици треба да се упознају са жанром утопије и антиутопије и правећи интертекстуалну везу са Булга- ковљевим Мајстором и 
Маргаритом развијају критичку свест. С мањом оштрином и с више поетичности критика тоталитаризма приказана је и у роману 
Милана Кундере Шала. Ученици чита- њем овог дела могу да промишљају о односу власти и приватног живота, идеје шале и смеха као 
одбрамбеног и као критичког ме- ханизма код човека лишеног духовне слободе у строгим системи- ма. Исцељујућа улога смеха у 
превазилажењу притисака живота у тоталитарној држави и карневалски доживљај социјалистичке ре- волуције, из перспективе детета и 
његовог породичног микросве- та уочава се у роману Улога моје породице у светској револуцији Боре Ћосића. 

Поетичко преклапање с Борхесовом прозом може се уочити у делу Ако једне зимске ноћи неки путник Итала Калвина које кроз причу 
о трагању Читаоца и Читатељке за исправним завршет- ком романа услед забуне око помешаних страница у издавачкој кући, такође 
изражава постмодернистичку идеју о отвореном за- вршетку дела у којем читалац сам надограђује смисао. Поступак отвореног дела који 
је Умберто Еко описао у свом истоименом есеју, може се пратити и у његовом роману Име руже. Овде уче- ник треба да разуме улогу 
крими заплета у развијању филозофске идеје дела и ангажовану позицију читаоца који може да се упути  у спољне референце које нуди 
приповедач да би могао  да досег- не пуноћу смисла дела које чита. Развој или последња фаза пост- модерног приповедања у српској 
књижевности може се пратити у романима с краја деведесетих година 20. века – Опсада цркве Све- тог Спаса или Ситничарница код 
Срећне руке Горана Петровића. 

Надовезујући се на прозу Милорада Павића Горан Петровић у Ситничарници код Срећне руке поставља ситуацију укрштања различитих 
временских токова, сусретања читалаца у различитим временима и деловима романа који настаје док га читаоци читају и постају његови 
јунаци. Ученици треба да крећући се кроз ову про- зу разумеју и њену идеју о временском понављању историјских трагедија на овим 
просторима и начину кројења и конструисања сукоба и несрећа као у роману слагалици. Онеобичавање у нара- цији, преплитање различитих 
временских слојева и придавање фантастичних елемената историјском догађају везаном за опсаду манастира Жиче у средњем веку, у Опсади 

цркве Светог Спаса Горану Петровићу служи да би исказао универзалност и метафи- зичку димензију сукоба добра и зла. 

Послератни период у српској књижевности одређује и успон романа тока свести. Са овим типом романа ученици могу да се упо- знају 
читањем Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице и Лелеј- ске горе Михаила Лалића. Док у Прољећима Ивана Галеба уче- ници могу да 
прате низ есејистичких монолога о разним темама од којих је тема одрастања и развијања младог уметника прожимајућа, у Лелејској гори се 
кроз основну нарацију о народноослободилач- кој борби и скривању партизана отвара широк ток свести о пита- њима морала, смисла борбе, 
преиспитивањима локалних историј- ских догађаја, изражен вишезначном фигуром ђавола. 

Теме о Другом светском рату у домаћој прози представљене су из различитих визура и на различите начине у периоду од педе- сетих година, 
када Лелејска гора настаје, до деведесетих година. Отклон од афирмативног приказивања Другог светског рата, одно- сно критика 
непотребног страдања и виђење рата као злоупотре- бе човека видљиво је већ у роману Употреба човека Александра Тишме. Критика рата 
у правцу рехабилитације грађанске класе и предратног друштва читају се најпре у роману Очеви и оци Сло- бодана Селенића, а потом и у 
Лагуму Светлане Велмар Јанко- вић. Коначно, у Мамцу Давида Албахарија ратне трагедије пре- ломљене су кроз дубоко интимистичку 
повест и, као и код Тишме, сагледане су из перспективе јеврејске нације на овим просторима и прогонима у нацистичке логоре. 

Упоредо са делима која глорификују Други светски рат, ше- здесетих година у српској књижевности се јавља и низ писаца који се окрећу 
такозваној стварносној прози, у којој се јунак дехероизу- је и посматра се свет у његовој реалности која је врло често црна. У тој линији 
стваралаца ученици могу да се упознају са Браними- ром Шћепановићем и његовим романом Уста пуна земље, где је дубоким понирањем 
у сопствену унутрашњост тематизована тема смрти и самоубиства. Смрт као злочин, бруталност, односно уби- ство силовањем и 
успостављање личне правде у микросвету со- цијалне маргине уметнички је приказана и у антологијској причи Драгослава Михајловића 

„Лилика”. 

Изразито модеран поглед на свет у овом периоду (седамде- сете године 20. века) препознаје се у песништву Раше Ливаде. Његова поезија се 
може читати као смислени спој најразличитијих поступака – од гротеске и хумора, преко ироније и патоса до фан- тастике и неосимболизма 
– који увек изражавају трагање за сми- слом који измиче. Ученици се најбоље могу упознати са његовим песништвом читањем збирке 
Карантин, где је топос Земуна узет као митопоетска основа са које се преиспитује историја, традици- ја, култура, реконструкција ишчезлог, 
импулси модерних време- на. Симболистички потенцијал многих мотива препознатљив је и у поезији Стевана Раичковића, али средишње 
место у њој зау- зима запитаност над суштином живота и суштином поезије, који се у једном нивоу код њега изједначују. Такво прожимање је 
нај- очигледније и најзаокруженије у циклусу песама Записи о црном Владимиру. 

Поглед на друштвену стварност на прелазу два века и после- дице нових грађанских ратова у виду емиграције на Запад и гу- бљење 
породичних веза и националног упоришта и идентитета ученици могу да стекну читањем романа Опроштајни дар Вла- димира Тасића и 
Миленијум у Београду Владимира Пиштала. 

Ученици и наставници током обраде дела и из обавезног и из изборног садржаја могу да се определе за анализу специфичних питања у 
њима: национални идентитет, традиција, национал- не вредности (афирмација и критичко преиспитивање) – Кора, Ватра и 
ништа, Корени, Хазарски речник, Употреба човека, Оче- ви и оци, Лагум, Опсада цркве Светог Спаса, Ситничарница код 
Срећне руке, Миленијум у Београду; родна осетљивост – Злочин и казна (лик Соње Мармеладове), Хамлет (лик Офелије), 
Мајстор  и Маргарита (лик Маргарите, служавке Наташе, Фриде), Корени (лик Симке), Лилика, Мамац (лик мајке), Употреба 
човека (лик Вере Кронер)... 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (25 часова) 



 

 

Програм за четврти разред гимназије у области Језичка кул- тура организован је тако да подразумева четири вештине: писање и говор 
(као продуктивне) и слушање и читање (као рецептивне). Припрема за израду писменог задатка, сама израда и исправка пи- сменог 
задатка (писање побољшане верзије задатка) подразумева- ју укупно 16 часова, по четири за сваки писмени задатак. 

Реализација наставе и учења језичке културе остварује се у предметном јединству са наставом књижевности. 

Правопис. У оквиру ове теме ученици треба да обнове и прошире знања из правописа стечена у основној школи и претход- ним 
разредима гимназије. 

Посебно поновити и увежбати правилну употребу знакова интерпункције (тачке, запете, тачке са запетом, упитника, узвич- ника, две 
тачке, три тачке, црте, заграде, наводника) у писаном и куцаном тексту. Очекује се да наставник ученицима укаже и на могућности и 
ограничења приликом комбиновања интерпункциј- ских знакова (нпр.: дозвољено писање запете иза тачке на крају скраћенице, али и 
немогућност писања тачке на крају реченице која се завршава скраћеницом са тачком). 

Препоручује се корелација са наставним садржајем из језика 

– правилно писање запете може се увежбати при обради зависних реченица и напоредних односа. 
Препоручује се корелација и са наставним садржајем из сти- листике – пожељно је приликом обраде научног функционалног стила 
обрадити функцију заграде, ознаке за фусноту, разлике у пи- сању црте у односу на цртицу и сл. 

Поновити са ученицима правила употребе размака у куцаном тексту (space, енг.), приликом куцања знакова интерпункције. По- требно је 
ученицима указати на разлику у куцању наводника на енглеској и српској тастатури, могућности куцања текста у курзи- ву (Italic), 
уместо куцања наводника. 

Препоручени број часова: 6. 

Усмено изражавање: Препоручује се континуирано подсти- цање ученика да на редовној настави и ван ње говоре на теме из језика, 
књижевности и културе, као и редовно указивање на сми- сао и значај неговања говорне културе. 

Препоручени број часова: 3. 

Писано изражавање. У оквиру ове теме планирана је израда четири писмена задатка и писање унапређене верзије писменог за- датка 
(исправка писменог задатка). Као и у претходним разредима, припрема за израду писмених задатака је континуирана делатност и не 
ограничава се само на један час (пре израде писменог задат- ка). Писмени задатак се ради писаном ћирилицом. Препорука је да се 
исправка писменог задатка ради писаном латиницом. 

Препоручени број часова: 16. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Поред стандардног, сумативног вредновања које још увек до- минира у нашем систему образовања (процењује знање ученика на крају 
једне програмске целине и спроводи се стандардизованим мерним инструментима – писменим и усменим проверама знања, есејима, 
тестовима, што за последицу има кампањско учење ори- јентисано на оцену), савремени приступ настави претпоставља формативно 
вредновање – процену знања током савладавања про- грама и стицања одговарајуће компетенције. Резултат оваквог вред- новања даје 
повратну информацију и ученику и наставнику о томе које компетенције су добро савладане, а које не, као и о ефикасно-сти 
одговарајућих метода које је наставник применио за остварива- ње циља. Формативно мерење подразумева прикупљање података о 
ученичким постигнућима, а најчешће технике су: реализација практичних задатака, посматрање и бележење ученикових активно- сти 
током наставе, непосредна комуникација између ученика и на- ставника, регистар за сваког ученика (мапа напредовања) итд. Ре- зултати 
формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да буду исказана и сумативно-бројчаном оценом. Оваква оцена има смисла ако 
су у њој садржана сва постигнућа ученика, редовно праћена и објективно и професионално бележена. 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остварива- ња и праћења и вредновања. Важно је да наставник континуира- но прати и 
вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе  и учења, као и себе и сопствени рад. Све што се покаже добрим и корисним наставник 
ће користити и даље у својој наставној прак- си, а све што се покаже као недовољно ефикасним и ефективним требало би унапредити. 

 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функци- оналних знања о језичком систему и култури и унапређивањем стратегија 
учења страног језика развије комуникативну компетен- цију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркулту- рално 
разумевање и професионални развој. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогу- ћавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита  у 
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним си- 
туацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. Владање 
страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, обра- зовању и раду. 
Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и са- радњу, уважавање 
различитости култура и културу дијалога. 



 

 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да ра- зуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са 
личним интересовањем и познатим областима и активно- стима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази 
жељену информацију у текстовима са темом од непо- средног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непо- средног 
окружења и ради сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да  разуме  суштину  текста  или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази 
се у не/предвидивим ситуацијама када му је неоп- ходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом изла- гању оствари свој 
интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија  излагања или дискуси- је о 
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/ или 
образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широ- ком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: РЕЦЕПЦИЈА (СЛУШАЊЕ И ЧИТАЊЕ) 

 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао сва- кодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основно 
лингвистичко знање, чита краће текстове написане стан- дардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/ или блиских 
области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у сва- кодневним ситуацијама и једноставна излагања  и  презентације из блиских 
области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 
сложене језичке структуре, ученик разуме оп- шти смисао и допунске информације, користећи различите техни- ке/врсте читања. 

 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон  

разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана или 

оригинална прозна књижевна дела, актуелни но- вински чланци и извештаји); брзину и технику читања прилагођа- ва тексту који чита. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: ПРОДУКЦИЈА (ГОВОР И ПИСАЊЕ) 

 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичаје- ним општим и 

блиским темама. 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 



 

 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја програма 

ОН 
1. Област језичке вештине − СЛУШАЊЕ 
2. СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства 

која се саопшта- вају разговетно и полако. 

2. СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције 

између двоје или више (са)говорника у личном, 

образовном и јавном контексту. 

2. СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или 

краћих монолошких излагања у образовном и јавном 

контексту. 

2. СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео 

записа у вези с темама из свакодневног живота 

(стандардни говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 
2. Област језичке вештине − ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих 

текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернациона- лизми. 

– разуме и извршава упутства и 

налоге за различите 

активности, у приватним и 

јавним комуникативним 

ситуацијама, 
исказане стандарднојезичком 
артикулаци- јом, уз минимално 
ометање позадинским шумовима; 

– разуме општи садржај и 

важније поје- диности 

монолошких излагања у вези 

са друштвено релевантним и 

узрасно примереним темама, 

уколико се користи стандардни 

језик; 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 
– разумевање говора; 
– комуникативна ситуација; 
– монолошко и дијалошко излагање; 
– стандардни језик; 
– изговор; 
– информативни прилози; 
– размена информација; 
– култура и уметност; 
– ИКТ; 

2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у 

једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, 

обавештења, кратке новинске вести). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из 

свакодневног живота (натписи на јавним местима, 

упутства о руковању, етикете на производи- ма, 

јеловник и сл.). 
2. СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке 
књижевних дела, и друге поједностављене текстове 
који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине − ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. 

поздрављање, пред- стављање, захваљивање). 

2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, 

прихвата или упућује понуду или позив. 

2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 

приватном, јавном и образовном контексту. 

2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, 

места, активно- сти, догађаје). 

2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама. 

2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, 

изјаве, упутства или питања. 

2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези 

сa културом и традицијом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине − ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe 

(нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење). 

2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 

свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, 

осећања). 

2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне 

податке, образо- вање, интересовања и сл. 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз 

помоћ илустра- ција, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних 

речи и израза које му омогућавају изражавање 

основних комуникативних функција у свакодневним 

– разуме општи смисао и 

најважније појединости 

информативних прилога из 

различитих медија о познатим, 

друштвено и узрасно 

релевантним темама, у којима се 

користи стандардни говор; 
– разуме битне елементе садржаја 

у краћим аудио и аудио-
визуелним формама, у који- ма 
се обрађују блиске, познате и 

узрасно примерене теме; 

– разуме општи садржај и 

идентификује важније 

појединости дијалошких форми 

у којима учествује двоје или 

више говорни- ка, уколико је реч 

о размени информација, 

мишљења и ставова на познате и 

блиске теме из свакодневног 

живота, уз употребу 

стандарднојезичких елемената и 

споријег ритма, укључујући 

евентуална понављања и 

појашњења; 
– разуме општи садржај и 

идентификује важније 

појединости дијалошких форми 
у којима учествује двоје или 

више говорни- ка, уколико је реч 
о размени информација, 
мишљења и ставова на познате и 
блиске теме из свакодневног 
живота, уз употребу 
стандарднојезичких елемената и 

споријег ритма, укључујући 
евентуална понављања и 
појашњења; 

– разуме садржај и већину 
тематски повеза- них 
појединости у текстовима 

савремене музике различитих 
жанрова, уз поновљена слушања 
и одговарајућу припрему; 

 



 

 

ситуацијама. 
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице 
користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском 

тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 

2.СТ.1.5.5. Примењује основну 

правописну норму. 2.СТ.1.5.6. Користи 

неутралан језички регистар. СН 
1. Област језичке вештине − СЛУШАЊЕ 
2. СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости 

порука, упутстава и обавештења о темама из 

свакодневног живота и делатности. 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости 

разговора или расправе између двоје или више 

(са)говорника у приватном, образовном и јавном 

контексту. 

2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости 
монолошког излагања у образовном и јавном 

контексту уколико је излагање јасно и добро 
структурирано. 

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа 

(аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине − ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне 

информације у текстовима о блиским темама из 

образовног и јавног контекста. 

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу 

контекста који му је близак. 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у 

личној преписци. 2.СТ.2.2.4. Проналази потребне 

информације у уобичајеним писаним документима (нпр. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 

2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем 
тексту са пре- тежно сложеним структурама, у комe се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински 
чланци и стручни текстови). 

2. СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и 

прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине − ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан 

разговор и укључује се у дискусију на теме како од 

личног интереса, тако и оне о свакоднев- ном животу. 

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, 
искуства, планове као и коментаре о мишљењима 
других учесника у разговору. 

2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације 

о познатим те- мама у формалним ситуацијама (нпр. у 

установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или 

препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, 

искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о 
темама из свог окружења или струке. 

2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају 
нпр. књиге, филма и сл. 

– примењује стратегије читања 

које омо- гућавају откривање 

значења непознатих речи; 
– разуме општи садржај и 

најважније појединости дужих 
текстова о различитим 
конкретним и апстрактним 
темама; 

– разуме садржај различитих 

информатив- них текстова; 
– разуме дуже савремене 

књижевне текстове различитих 
жанрова, примерене узрасту; 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 
– разумевање прочитаног текста; 
– врсте текстова; 
– издвајање поруке и суштинских 

информација; 
– препознавање основне аргументације; 
– непознате речи; 
– ИКТ; 

– користи спонтано и самостално 

циљни језик као језик 

комуникације у учионици и ван 

ње; 

– говори о одређеним тематским 
областима на 

методичан/систематичан начин, 
наглашавајући важне елементе 
и значајне детаље; 

– опширно описује или излаже на 

тему из ширег окружења и 

домена интересовања, 

користећи додатна 

образложења; 

– у интеракцији са саговорником 
исказује и брани своје идеје и 
мишљења о актуелним 
дешавањима уз објашњења, 
аргументаци- ју и коментаре; 

– излаже свој став и подржава 

предности и/ или истиче мане 

различитих опција; 
– брани и заступа свој став и 

изражава сла- гање и/или 
неслагање са саговорником; 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– усмено изражавање; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– функционална комуникација; 
– интервјуисање; 
– интонација; 
– дијалог; 
– дискусија; 

– пише есеје о блиским темама из 

свог окружења и подручја 

интересовања, изно- сећи 

сопствено мишљење, 

аргументујући своје ставове и 

наглашавајући релевантне 

детаље; 
– пише прегледе/ сажетке књига, 

филмова, тв емисија и др; 

– пише текст примењујући 

правила пра- вописа и 

интерпункције, повезујући све 

делове текста у смислену 

целину; 
– описује стварне и зaмишљене 

догађаје, утиске, мишљења, 
осећања; 

– истиче предности и мане неке 

појаве или поступка; 

– сажима, препричава и 

систематизује садржаје и 

информације из сложенијих 

текстова; 
– пише извештаје у којима тражи 

или преноси релевантне 

информације и обја- шњења, 
користећи стандардне формуле 
писаног изражавања; 

– пише о властитом искуству, 

описује своје утиске, планове и 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– писмено изражавање; 
– врсте текста; 
– описивање; 
– стандардне формуле писаног 

изражавања; 
– лексика и комуникативне функције; 
– ИКТ; 



 

 

очекивања, износећи личан 

став и аргументе и 

процењујујући другачије 

ставове и идеје; 

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у 

вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других 

народа. 
4. Област језичке вештине − ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, 

истичући битне детаље. 

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси 

информације, износи лични став и аргументе. 

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и 

наративне текстове о разноврсним темама из области 

личних интересовања и искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из лич- ног искуства, приватног, образовног и 

јавног контекста. 

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са 

кратким и/или једноставним текстом из познатих 

области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају 

успешну комуни- кацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број 
сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су 

правопис, интер- пункција и организација углавном 

добри. 

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; 

познаје прави- ла понашања и разлике у култури, 

обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик 

учи. 
НН 
1. Област језичке вештине − СЛУШАЊЕ 
2. СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или 

расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе 

лични ставови једног или више (са)говорника, у 

приватном, образовном, јавном и професионалном 

контексту. 

2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са 
сложеном аргумента- цијом уз помоћ пропратног 
материјала. 

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме 

се износе ставо- ви на теме из друштвеног или 

професионалног живота. 
2. Област језичке вештине − ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај 

разноврсних текстова, примењујући одговарајуће 

– тумачи и описује илустрације, 

табеле, слике, графиконе, 

истичући релевантне детаље; 
– пише формална и неформална 

писма/меј- лове/позивнице, 

користећи се устаљеним 
изразима за 
одбијање/прихватање позива, 
упућивање извињења; 

 

– анализира различите аспекте 

екосистема и друштвеног 

система своје земље и земаља 

чији језик учи; 
– објашњава и критички 

анализира могући узрок 
неспоразума у 
интерперсоналној и 
интеркултурној комуникацији; 

– процењује како властита и туђа 

уверења и вредности утичу на 

начин на који се опа- жају и 

разумеју други људи и културе; 

– дискутује аргументовано о 
културној условљености 
понашања због које су 
различити феномени опажени 
као уобича- јени, односно чудни, 
као нпр. различити обрасци 

понашања, навике у исхрани и 

сл; 

– реагује адекватно на најчешће 

облике примереног и 

непримереног вербалног 

понашања у контексту 

културе земље/ земаља чији 

језик учи, примењујући 

обрасце љубазног понашања; 

– користи фреквентне регистре 
у кому- никацији на страном 
језику у складу са степеном 
формалности комуникативне 
ситуације; 

– истражује различите аспекте 

култура земље/ земаља чији 

језик учи у оквиру својих 

интересовања; 
– користи савремене видове 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
– интеркултурност; 
– екосистем; 
– друштвени систем; 
– правила понашања; 
– стереотипи; 
– стилови у комуникацији на страном 

језику; 
– ИКТ; 



 

 

технике/врсте читања. 

2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз 

одговарајућу технику чита- ња, долази до потребних 

информација из области личног интересовања. 

2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са 

струком или личним интересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у 
стручним текстовима на основу сопственог предзнања 

(нпр. специјализовани чланци, приручни- ци, сложена 
упутства). 

2. СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о 

конкретним или апстрактним темама у коме аутор 

износи нарочите ставове и гледишта. 2.СТ.3.2.6. Разуме 

одломке оригиналних књижевних дела и текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, културу и 

обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине − ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и 

неформалним разговорима/ дискусијама о општим и 

стручним темама, с једним или више саговор- ника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење 
детаљних обја- шњења, аргумената и коментара. 

2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним 

темама; објашњава своје становиште износећи 

преднoсти и недостатке различитих тачака гледишта и 

одговара на питања слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. 

новинског чланка, доку- ментарног програма, дискусија, 
излагања и вести (препричава, резимира, преводи). 

2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава 

мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима 

свог и других народа. 
4. Област језичке вештине − ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима 

изражава властиту емо- тивну реакцију, 

наглашавајући детаље неког догађаја или искуства и 

коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма 
различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст 

о стварним или измишљеним догађајима. 

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из 

различитих извора и нуди аргументована решења у 

вези с одређеним питањима; јасно и детаљно 

исказује став, осећање, мишљење или реакцију. 

2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и 
информације из дужих и сложенијих текстова из 
различитих области које чита или слуша (нпр. 
препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, 

израза и идио- ма, који му омогућавају да се изражава 

јасно, течно, прецизно и детаљно. 2.СТ.3.5.2. Разуме 

целокупни репертоар граматичких структура и активно 

користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 

комуникације у откривању 
културе земље/ земаља чији 
језик учи; 

– користи знање страног језика у 
различи- тим видовима реалне 
комуникације. 

– пореди, сажима и на 

структурисан начин преноси 

основне информација из више 

сродних текстова, у писаном и 

усменом облику; 
– преноси садржај из 

текстуалних извора у којима 
се износе различити ставови и 
аргументи, у писаном облику; 

– преноси, у усменом облику, 

садржај писаног текста или 

усменог излагања, уз 

изношење сопственог 

тумачења и става; 

– посредује у неформалној 
усменој интер- акцији уз 
преношење и тумачење разли- 
читих, културно условљених 
вредности и ставова; 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

– стратегије преношења поруке са 

матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи; 
– посредовање; 



 

 

 

Именице 

Наглашене личне заменице у служби директног објекта (com- plemento oggetto) и индиректног објекта (complemento di 

termine) 

Присвојне заменице (pronomi possessivi) 
Показне заменице (pronomi dimostrativi: questo, quello) 
Повратне заменице (pronomi riflessivi) 

Множина сложеница 

Множина именица страног порекла Дупли генитив 

Члан (утврђивање и проширивање опсега употреба и изоста- вљања одређеног и неодређеног члана) 

Везници 

Повезивање зависне реченице са главном: 

when, that, while, because, although, though, since, after, as, if, until, as if, as though, so that, in order that) 

Творба речи 

Суфикси за прављење придева (-able, -ary, -ful, -less, -ous , -ic, 
-ical…) 

Сложенице: именице (breakdown, software, passer-by…) и при- деви (blue-eyed, short-sleeved…) 

Глаголи 

*обнављање обрађених глаголских времена 

simple / continuous forms (глаголи стања и радње: think, feel, look, see, smell, taste, appear) 
Future Continuous / Future Perfect / Future Perfect Continuous 
Глаголи праћени герундом или инфинитивом 

Модални глаголи са инфинитивом перфеката (must have/ could have/can’t have...) 
Садашњи и прошли конјунктив 

Предлози у изразима за време 

(Нпр. on time/in time, at the end/in the end/at last…) 
Фразални глаголи (од три дела, нпр: split up with, run out of, come up with...) 

Реченица 

Неуправни говор (са слагањем времена; различити типови реченица) 

Погодбене реченице (алтернативе за if) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

Разред 
Недељни фонд часова 

 

Четврти 1 + 2 часа 

Годишњи фонд часова 33 + 66 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја програма 

ОН 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства 

која се саопшта- вају разговетно и полако. 

2. СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције 

између двоје или више (са)говорника у личном, 

образовном и јавном контексту. 

2. СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или 

краћих монолошких излагања у образовном и јавном 

контексту. 

2. СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео 

записа у вези с темама из свакодневног живота 

(стандардни говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих 

текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернациона- лизми. 
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у 
једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, 

обавештења, кратке новинске вести ). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из 

свакодневног живота (натписи на јавним местима, 

упутства о руковању, етикете на производи- ма, 

јеловник и сл.). 
2. СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке 

књижевних дела, и друге поједностављене текстове 
који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине − ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. 

поздрављање, пред- стављање, захваљивање). 

2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, 

прихвата или упућује понуду или позив. 

2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 

приватном, јавном и образовном контексту. 

2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, 

места, активно- сти, догађаје). 

2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама. 

2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, 

изјаве, упутства или питања. 

2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези 

сa културом и традицијом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe 

(нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење). 

2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 

свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, 

осећања). 

2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне 

податке, образо- вање, интересовања и сл. 

– разуме и извршава упутства и 

налоге за различите активности, 

укључујући и оне у којима 

постоји узрочно-последични 

и/или хронолошки след од 

неколико једностав- нијих 

корака које треба обавити, и то у 

различитим приватним и јавним 

кому- никативним ситуацијама и 

у образовном контексту, 

исказаних споријим ритмом и 

сасвим разговетном 

стандарднојезичком 

артикулацијом, уз минимално 

ометање позадинским 

шумовима; 
– разуме општи садржај и важније 

поједино- 
сти монолошких излагања на 

познате теме, друштвено 

релевантних, узрасно примере- 

них и у складу са личним 

интересовањима, уколико се 

користи стандардни језик; 
– разуме општи смисао и 

најважније појединости 
информативних прилога из 
различитих медија о познатим, 
друштвено и узрасно 

релевантним темама, у којима се 
користи стандардни говор; 

– разуме битне елементе садржаја 

(главну тему и најважније 

споредне елементе тематике, 

актере и њихове међусобне 

односе, околности радње, заплет 

и епилог, хронологију дешавања 

у општим цртама, главне 

узрочно-последичне аспекте) 
у краћим медијски 
подржаним аудио и аудио-
визуелним формама, у којима 
се обрађују блиске, познате и 

узрасно примерене теме; 

– разуме општи садржај и 

идентификује важније 

појединости дијалошких форми 

у којима учествује двоје или 

више говорни- ка, уколико је реч 

о размени информација, 

мишљења и ставова на познате 

и блиске теме из свакодневног 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 
– разумевање говора; 
– комуникативна ситуација; 
– монолошко и дијалошко излагање; 
– стандардни језик; 
– изговор; 
– информативни прилози; 
– размена информација; 
– аргументација; 
– невербална и паравербална 

комуникација; 
– култура и уметност; 
– ИКТ 



 

 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз 

помоћ илустра- ција, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука,бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних 

речи и израза које му омогућавају изражавање 

основних комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

живота, уз употребу 

стандарднојезичких елемената и 

споријег ритма, без упадљивих 

индивидуалних говорних 

специфичности и паралелног 

говора учесника у комуникацији 

(тзв. 
„упадања у реч”), а уз 

евентуална пона- вљања и 
појашњења (по потреби); 

– разуме једноставнија 

образложења ставова и 

мишљења саговорника, прати 

нит аргу- ментације и 

евентуалне противаргументе, 

формулисане једноставнијим 

језичким средствима и изнете на 

недвосмислен на- чин, уз 

евентуалне пропратне 

невербалне и паравербалне 

комуникативне сигнале; 

– разуме садржај и већину 
тематски повеза- них 
појединости у текстовима 
савремене музике различитих 
жанрова, уз поновљена слушања 
и одговарајућу припрему; 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице 

користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском 

тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 

2.СТ.1.5.5. Примењује основну 

правописну норму. 2.СТ.1.5.6. Користи 

неутралан језички регистар. СН 
1. Област језичке вештине − СЛУШАЊЕ 
2. СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости 

порука, упутстава и обавештења о темама из 

свакодневног живота и делатности. 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости 

разговора или расправе између двоје или више 

– примењује стратегије читања 

које омо- гућавају откривање 

значења непознатих речи; 
– разуме општи садржај и 

најважније појединости дужих 

текстова о различитим 
конкретним и апстрактним 

темама; 

– разуме садржај различитих 

информатив- них текстова; 

– разуме дуже и сложеније, 
лексички бо- гатије и стилски 
разноврсније књижевне 
текстове; 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 
– разумевање прочитаног текста; 
– врсте текстова; 
– стратегија читања; 
– ИКТ; 



 

 

(са)говорника у приватном, образовном и јавном 

контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости 
монолошког излагања у образовном и јавном 

контексту уколико је излагање јасно и добро 
структурирано. 

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа 

(аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине − ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне 

информације у текстовима о блиским темама из 

образовног и јавног контекста. 

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу 

контекста који му је близак. 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у 

личној преписци. 2.СТ.2.2.4. Проналази потребне 

информације у уобичајеним писаним документима (нпр. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 

2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем 
тексту са пре- тежно сложеним структурама, у комe се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински 

чланци и стручни текстови). 

2. СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и 

прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 

– користи спонтано и самостално 

циљни језик као језик 

комуникације у учионици и ван 

ње; 
– говори о одређеним тематским 

областима на 
методичан/систематичан начин, 

наглашавајући важне елементе 
и значајне детаље; 

– опширно описује или излаже на 

тему из ширег окружења и 

домена интересовања, 

користећи додатна 

образложења; 
– у интеракцији са саговорником 

исказује и брани своје идеје и 
мишљења о актуелним 

дешавањима уз објашњења, 
аргументаци- ју и коментаре; 

– излаже свој став и подржава 

предности и истиче мане 

различитих опција; 

– брани и заступа свој став и 
изражава сла- гање или 
неслагање са саговорником; 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– усмено изражавање; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– дијалог; 
– функционална комуникација; 
– интерпретирање; 
– образлагање; 
– аргументација; 
– ставови; 
– ИКТ; 



 

 

тековине, културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине − ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан 

разговор и укључује се у дискусију на теме како од 

личног интереса, тако и оне о свакоднев- ном животу. 

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, 
искуства, планове као и коментаре о мишљењима 
других учесника у разговору. 

2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације 

о познатим те- мама у формалним ситуацијама (нпр. у 

установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или 

препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, 

искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о 
темама из свог окружења или струке. 

2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају 

нпр. књиге, филма и сл. 

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у 

вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других 

народа. 
4. Област језичке вештине − ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, 

истичући битне детаље. 

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси 

информације, износи лични став и аргументе. 

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и 

наративне текстове о разноврсним темама из области 

личних интересовања и искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из лич- ног искуства, приватног, образовног и 

јавног контекста. 

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са 

кратким и/или једноставним текстом из познатих 

области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају 

успешну комуни- кацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број 
сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су 

правопис, интер- пункција и организација углавном 

добри. 

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; 

познаје прави- ла понашања и разлике у култури, 

обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик 

учи. 
НН 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или 

расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе 

лични ставови једног или више (са)говорника, у 

приватном, образовном, јавном и професионалном 

контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са 

сложеном аргумента- цијом уз помоћ пропратног 
материјала. 

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме 

се износе ставо- ви на теме из друштвеног или 

професионалног живота. 
2. Област језичке вештине − ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај 
разноврсних текстова, примењујући одговарајуће 
технике/врсте читања. 

– пише есеје о блиским темама из 

свог окружења и подручја 

интересовања, изно- сећи 

сопствено мишљење, 

аргументујући своје ставове и 

наглашавајући релевантне 

детаље; 
– пише прегледе/сажетке књига, 

филмова, тв емисија и др; 

– пише текст примењујући 

правила пра- вописа и 

интерпункције, повезујући све 

делове текста у смислену 

целину; 
– описује стварне и измишљене 

догађаје, утиске, мишљења, 

осећања; 

– истиче предности и мане неке 

појаве или поступка, 

поштујући начела/правила 

одређеног текстуалног жанра; 
– сажима, препричава и 

систематизује садржаје и 
информације из сложенијих 
текстова; 

– пише детаљне извештаје у 

којима тражи или преноси 

релевантне информације и 

објашњења, користећи 

стандардне форму- ле писаног 

изражавања; 
– пише о властитом искуству, 

описује своје утиске, планове и 
очекивања, износећи личан 
став и аргументе и 

процењујући другачије ставове 
и идеје; 

– тумачи и описује илустрације, 

табеле, слике, графиконе, 

истичући релевантне детаље; 

– пише формална и неформална 
писма/меј- лове/позивнице, 
користећи се устаљеним 
изразима за 
одбијање/прихватање позива, 
упућивање извињења; 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– писмено изражавање 
– врсте текста; 
– описивање; 
– стандардне формуле писаног 

изражавања 
– издвајање и преношење 

релевантних информа- ција; 
– лексика и комуникативне функције; 
– ИКТ; 



 

 

 

2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз 

одговарајућу технику чита- ња, долази до потребних 

информација из области личног интересовања. 

2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са 

струком или личним интересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у 
стручним текстовима на основу сопственог предзнања 

(нпр. специјализовани чланци, приручни- ци, сложена 
упутства). 

2. СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о 

конкретним или апстрактним темама у коме аутор 

износи нарочите ставове и гледишта. 2.СТ.3.2.6. Разуме 

одломке оригиналних књижевних дела и текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, културу и 

обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине − ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и 

неформалним разговорима/ дискусијама о општим и 

стручним темама, с једним или више саговор- ника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење 
детаљних обја- шњења, аргумената и коментара. 

2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним 

темама; објашњава своје становиште износећи 

преднoсти и недостатке различитих тачака гледишта и 

одговара на питања слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. 

новинског чланка, доку- ментарног програма, дискусија, 
излагања и вести (препричава, резимира, преводи). 

2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава 

мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима 

свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима 

изражава властиту емо- тивну реакцију, 

наглашавајући детаље неког догађаја или искуства и 

коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма 
различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст 

о стварним или измишљеним догађајима. 

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из 

различитих извора и нуди аргументована решења у 

вези с одређеним питањима; јасно и детаљно 

исказује став, осећање, мишљење или реакцију. 

2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и 
информације из дужих и сложенијих текстова из 
различитих области које чита или слуша (нпр. 
препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, 

израза и идио- ма, који му омогућавају да се изражава 

јасно, течно, прецизно и детаљно. 2.СТ.3.5.2. Разуме 

целокупни репертоар граматичких структура и активно 

користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 

доследно примењујући језичка правила, правила 

организације текста и правописну норму. 
2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и 
неформални језички регистар. 

– анализира различите аспекте 

екосистема и друштвеног 

система своје земље и земаља 

чији језик учи; 

– објашњава и критички 
анализира могући узрок 
неспоразума у 
интерперсоналној и 
интеркултурној комуникацији; 

– процењује како властита и туђа 

уверења и вредности утичу на 

начин на који се опа- жају и 

разумеју други људи и културе; 
– дискутује аргументовано о 

културној условљености 
понашања због које су 
различити феномени опажени 
као уобича- јени, односно чудни, 
као нпр. различити обрасци 

понашања, навике у исхрани и 

сл; 

– реагује адекватно на најчешће 

облике примереног и 

непримереног вербалног 

понашања у контексту 

културе земље/ земаља чији 

језик учи, примењујући 

обрасце љубазног понашања; 
– користи фреквентне регистре 

у кому- никацији на страном 
језику у складу са степеном 
формалности комуникативне 
ситуације; 

– истражује различите аспекте 

култура земље/ земаља чији 

језик учи у оквиру својих 

интересовања; 
– користи савремене видове 

комуникације у откривању 

културе земље/ земаља чији 
језик учи; 

– користи знање страног језика у 
различи- тим видовима реалне 
комуникације; 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
– интеркултурност; 
– екосистем; 
– друштвени систем; 
– правила понашања; 
– одрживи развој; 
– стереотипи; 
– стилови у комуникацији на страном 

језику; 
– ИКТ; 
– електронске поруке, СМС поруке, 

дискусије на блогу или форуму, 

друштвене мреже; 

– пореди, сажима и на 

структурисан начин преноси 

основне информација из више 

сродних текстова, у писаном и 

усменом облику; 

– преноси садржај из 
текстуалних извора у којима 
се износе различити ставови и 

аргументи, у писаном облику; 

– преноси, у усменом облику, 

садржај писаног текста или 

усменог излагања, уз 

изношење сопственог 

тумачења и става; 
– посредује у неформалној 

усменој интер- акцији уз 
преношење и тумачење разли- 
читих, културно условљених 

вредности и ставова. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

– преношење поруке са матерњег на 

страни језик/са страног на матерњи; 

– стратегије преношења поруке са 

матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи; 
– посредовање у неформалној усменој 

интеракцији; 
– превођење. 

 

 

 



 

 

 

Именице 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Глаголи 

*обнављање обрађених глаголских времена 

simple and continuous forms (глаголи стања и радње: think, feel, look, see, smell, taste, appear) 



 

 

Множина сложеница 

Множина именица страног порекла Дупли генитив 

Члан (утврђивање и проширивање опсега употреба и изоста- вљања одређеног и неодређеног члана) 

Инверзија после одричних прилога 

(Not only, No sooner, Seldom, Rarely, Never...) 

Везници 

Повезивање зависне реченице са главном: 

when, that, while, because, although, though, since, after, as, if, until, as if, as though, so that, in order that) 

Творба речи 

Суфикси за прављење придева (-able, -ary, -ful, -less, -ous , -ic, 

-ical…) 

Сложенице: именице (breakdown, software, passer-by… ) и придеви (blue-eyed, short-sleeved …) 
Future Continuous / Future Perfect / Future Perfect Continuous 
Партицип перфекта 

Глаголи праћени герундом или инфинитивом 

Модални глаголи са инфинитивом перфекта (must have/ could have/can’t have...) 

Садашњи и прошли конјунктив 

Предлози у изразима за време 

(Нпр. on time/in time, at the end/in the end/at last …) 

Фразални глаголи (од три дела, нпр: split up with, run out of, come up with...) 

Реченица 

Скраћивање реченица (временске, релативне, узрочне клаузе) партиципом 

Неуправни говор: 

– са слагањем времена; 
– Неуправни говор (са слагањем времена; различити типови реченица) 

– might, ought to, should, would, used to у неуправном говору 

Мешовите кондиционалне реченице са IT / WHAT 
(нпр. It was Tom who received the promotion. What he thinks isn’t necessarily true.) 

 

I. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек- стом намењеним развоју и провери разумевања говора; 
– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 
– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 
– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представља- ју унапред припремљене аргументоване монологе са огра- ниченим 

трајањем, док су дискусије спонтаније и непри- премљене интеракције на одређену тему); 
– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у тра- јању од неколико недеља до читавог полугодишта уз кон- кретно 

видљиве и мерљиве производе и резултате; 
– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и тема- ма, и то у 

склопу језичких активности разумевања (усме- ног) говора и писаног текста, усменог и писменог изража- вања и медијације; 
– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких зако- нитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и степена 

тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност; 
– Планира се израда два писмена задатка. 

КАКО СЕ РАЗВИЈАЈУ ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Развој предметних компетенција се тешко може одвојити од општих и међупредметних компетенција. Колико год биле специ- фичне, 
предметне компетенције треба да доприносе да ученици успешније живе и уче. Сваки час је прилика да се развијају и пред- метне и 
међупредметне компетенције кроз добро осмишљене ак- тивности ученика које погодују трансферу знања, развијању спо- знајних 
способности ученика, побољшању њихове радне културе и примени стеченог знања у реалним животним контекстима. 



 

 

Разумевање говора 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дослов- ног и имплицитног значења усменог текста; поред способности  да разазнаје и 
поима фонолошке и лексичке јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање, ученик треба да 
поседује и следеће компетенције: дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења пору- ка), референцијалну (о 
темама о којима је реч) и социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима фор- мулисања одређених говорних 
функција и др.). 

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и 
његов капацитет когнитивне обраде, од његове мо- тивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина онога ко говори, од 
намера с којима говори, од контекста и околно- сти – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумева- ње остварују, од 
карактеристика и врсте текста који се слуша итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је, стога, на више 
равни. Посебно су релевантне следеће: 

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лак- шим за разумевање сматрају се они усмени текстови који су праћени 
визуелним елементима, због обиља контексту- алних информација које се аутоматски процесиурају, оста- вљајући ученику 
могућност да пажњу усредсреди на друге појединости); 

– дужина усменог текста (напори да се разумеју текстови дужи од три минута оптерећују и засићују радну меморију); 

– брзина говора; 
– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора; 
– познавање теме; 
– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

Уопште говорећи, без обзира на врсту текста који се слуша на страном језику, текст се лакше разуме ако поседује следеће карак- 
теристике: ограничен број личности и предмета; личности и пред- мете који се јасно разликују; једноставне просторне релације (нпр. 
једна улица, један град) уместо неодређених формулација („мало даље” и слично); хронолошки след; логичке везе између различи- тих 
исказа (нпр. узрок/последица); могућност да се нова информа- ција лако повеже са претходно усвојеним знањима. 

 

 

 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене: 

– категорије насловљене Аудио и видео материјали подразу- мевају све врсте снимака (ДВД, ЦД, материјали са интер- нета) 
разних усмених дискурзивних форми, укључујући и песме, текстове писане да би се читали или изговарали и сл, који се могу 
преслушавати више пута; 

– категорије насловљене Монолошка излагања, Медији (ин- формативне и забавне емисије, документарни програми, интервјуи, 
дискусије), Спонтана интеракција, Упутства, подразумевају снимке неформалних, полуформалних и формалних 
комуникативних ситуација у којима слушалац декодира речено у реалном времену, то јест без могућности 
преслушавања/поновног прегледа аудио и видео материја- ла, као и реалне ситуације којима присуствује уживо у свој- ству 
посматрача, гледаоца или слушаоца (предавања, фил- мови, позоришне представе и сл.). 
 
 
 
 
 
 
 

Стално развијање способности разумевања говора на страном језику услов је за развој аутономије у употреби страног језика ван учионице и 
аутономије у учењу тог језика. Стога се у настави и уче- њу страног језика непрекидно ради на стицању стратешке компетен- ције, коју чине 
когинитивне и метакогнитивне стратегије, на пример (когнитивне од броја 1 до 4, метакогнитивне под бројем 5 и 6): 

1. коришћење раније усвојених знања; 
2. дедуктивно/индуктивно закључивање; 
3. употреба контекста; 
4. предвиђање; 
5. анализа и критичко расуђивање; 
6. самостална контрола активности. 

Како би ученици са већим успехом разумели говор на стра- ном језику, потребно је да приликом слушања примене стратеги-  је чија је 
делотворност доказана у разним ситуацијама, то јест да обрате пажњу на а) општу тему разговора или поруке, б) улоге са- говорника, в) 
њихово расположење, г) место где се разговор одвија 



 

 

и д) време када се разговор одвија. Битно је, такође, да буду свесни 
свега што је допринело да дођу до тих информација како би се на- 
викли да предвиде развој разговора на основу онога што су чули  и 
на основу својих чињеничних знања; да износе претпоставке на 
основу контекста и тона разговора; да слушају „између речи” (као 
што се чита „између редова”) да би разумели шта стварно мисле 
саговорници, јер људи не кажу увек оно што мисле; да разликују 
чињенице од мишљења како би постали критички слушаоци. 

 

 



 

 

Могуће комуникативне ситуације и интенције за проверу разумевања говора: 

− Разумевање и извршавање упутстава и налога за разли- чите активности 
Комуникативна ситуација: спортске активности, инструкције везане за употребу апарата, преузимање докумената или аплика- ција на 
крајњи/персонални уређај, једноставније техничке инфор- мације, припремање хране, састављање предмета сачињених из делова, нпр. 
намештај, проналажење информација потребних за усвајање школских и других знања, сналажење у простору, про- налажење траженог 
објекта, праћење инструкција добијених у јавном простору, путем разгласа на станицама, аеродромима, у тр- жним центрима итд. 

− Разумевање садржаја монолошких излагања на познате теме, узрасно примерених и у складу са личним интере- совањима 

ученика 
Комуникативна ситуација: краћа излагања, изводи из преда- вања или саопштења, извештаји, кратке „исповедне” форме персо- нализованог 
карактера на основу личних искустава итд. 

− Разумевање општег смисла и најважнијих појединости информативних прилога из различитих медија (радио, телевизија, 

интернет) о познатим, друштвено и узрасно релевантним темама 
Комуникативна ситуација: аудио и аудио визуелни прилози радијског, телевизијског и мултимедијалног карактера – вести, ре- портаже, 
извештаји. 

− Разумевање битних елемената аудио и аудио-визуелних форми, у којима се обрађују блиске, познате и узрасно примерене 

теме 
Комуникативна ситуација: исечци аудио-књига дијалошког карактера, радио-драма и других радијских снимака, краћих фил- мова и серија; 
видео спотови, прилози са јутјуба итд. 

− Разумевање општег садржаја и идентификовање ва- жнијих појединости дијалошких форми у којима уче- ствује двоје или 

више говорника 
Комуникативна ситуација: кратке дискусије, размена инфор- мација између двоје и више говорника, укључујући и једностав- ним језичким 
средствима изведено преговарање, договарање, убе- ђивање) 

− Разумевање једноставнијих образложења ставова, аргу- ментација и могућих противаргумената, уз евентуалне пропратне 

невербалне и паравербалне комуникативне сигнале 
Комуникативна ситуација: изношење критике, указивање на погрешке и одбрана сопственог става. 

Пример листе критеријума за проверу која се може дати уче- ницима 

 

Пре слушања  

Проверио/ла сам да ли сам добро разумео/ла налог.  

Пажљиво сам погледао/ла слике и наслов како бих 

проверио/ла да ли ми то може помоћи у предвиђању 

садржаја текста који ћу слушати. 

 

Покушао/ла сам да се присетим што је могуће већег 

броја речи у вези са темом о којој ће бити говора. 

 

Покушао/ла сам да размислим о томе шта би се могло рећи 

у таквој ситу- ацији. 

 

За време слушања  

Обратио/ла сам пажњу на тон и на звуке који се чују у 

позадини. 

 

 

 

Разумевање прочитаног текста 

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том приликом читалац прима и обра- ђује тј. 
декодира писани текст једног или више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређе- не факторе 
који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, њихови интереси и мотивација, као и намере, каракте- ристике текста који 
се чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуел- не рецепције: 

– читање ради усмеравања; 
– читање ради информисаности; 
– читање ради праћења упутстава; 
– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели: 

– глобалну информацију; 
– посебну информацију, 
– потпуну информацију; 
– скривено значење одређене поруке. 



 

 

На основу ових показатеља програм садржи делове који, из разреда у разред, указују на прогресију у домену дужине текста, количине 
информација и нивоа препознатљивости и разумљиво- сти и примени различитих стратегија читања. У складу са тим, градирани су по 
нивоима следећи делови програма: 

– разликовање текстуалних врста; 
– препознавање и разумевање тематике – ниво глобалног ра- зумевања; 
– глобално разумевање у оквиру специфичних текстова; 
– препознавање и разумевање појединачних информација – ниво селективног разумевања; 
– разумевање стручних текстова; 
– разумевање књижевних текстова. 

Писмено изражавање 

Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, мишљења и осећања, пише елек- тронске и 
СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу, рези- мира садржај различитих порука о познатим темама (из медија, књижевних и 
уметничких текстова и др.), као и да сачини краће презентације и слично. 

Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вође- ног састава. Тежина задатака у вези са писаном продукцијом за- виси од 
следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа комуни- кативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, способности 
преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стра- тегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. 
Сваки виши језички ниво подразумева циклично по- нављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која са- држи сложеније 
језичке структуре, лексику и комуникативне спо- собности. За ову језичку активност у оквиру програма наставе и учења предвиђена је 
прогресија на више равни. Посебно су реле- вантне следеће ставке: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично инте- ресовање, актуелни догађаји и разни аспекти из друштве- но-културног 
контекста, као и теме у вези са различитим наставним предметима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, наративни текстови и др.); 
– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне аспекте као што су описи- вање људи и 

догађаја у различитим временским контексти- ма, да изрази захвалност, да се извини, да нешто честита и слично у доменима као што 
су приватни, јавни и образовни). 

Усмено изражавање 

Усмено изражавање као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији моноло- шког 
излагања текста, при чему говорник саопштава, обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији 
интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током 
дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

– јавно обраћање путем разгласа (саопштења, давање упут- става и информација); 
– излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презен- тације разних производа, репортаже, извештавање и комен- тари о неким 

култруним догађајима и сл.). 
Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 
– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др. 
– реализацијом увежбане улоге или певањем. 

Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој спо- собности општег монолошког излагања које се огледа кроз описи- вање, 
аргументовање и излагање пред публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање ре- цептивних и продуктивних стратегија, као и когнитивних и дис- курзивних 
стратегија (узимање и давање речи, договарање, уса- глашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или заобилажење 
неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што успешнијег остваривања интеракције. Интер- акција се може 
реализовати кроз низ активности, на пример: раз- мену информација, спонтану конверзацију, неформалну или фор- малну дискусију, дебату, 
интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој ве- штине говора у интеракцији кроз следеће активности: 

– разумевање изворног говорника; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– функционална сарадња; 
– интервјуисање; 
– усклађивање интонације, ритма и висине гласа (са комуни- кативном намером и са степеном формалности говорне си- туације). 

Социокултурна компетенција 

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између властите заједни- це ученика и 
заједница чији језик учи. Та знања се односе на све аспекте живота једне заједнице, од свакодневне културе (навике, на- чин исхране, радно 
време, разонода), услова живота (животни стан- 



 

 

дард, здравље, сигурност) и умећа живљења (тачност, конвенције и табуи у разговору и понашању), преко међуљудских односа, вред- ности, 
веровања и понашања, до паравербалних средстава (гест, мимика, просторни односи међу саговорницима итд.). Ова  знања су услов за 
успешну комуникацију, те чине неодвојиви део наста- ве страног језика. Социокултурна компетенција се развија кроз ак- тивно укључивање 
у аутентичну усмену и писану комуникацију (слушање песама, гледање емисија, читање аутентичних текстова, разговор, електронске 
поруке, СМС, друштвене мреже, дискусије на форуму или блогу итд.), као и истраживање тема које су релевантне за ученика у погледу 
његовог узраста, интересовања и потреба. 

У тесној вези са социокултурном компетенцијом је и интер- културна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 
другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између говорних заједница у којима се ученик креће (како у матерњем 
језику/језицима, тако и у страним језицима које учи). Интеркул- турна компетенција такође подразумева и развијање радозналости, 
толеранције и позитивног става према индивидуалним и колектив- ним карактеристикама говорника других језика, припадника дру- гих 
култура које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој интеркултурне личности. 

Медијација 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење већ преузима улогу посредника из- међу особа 
које нису у стању или могућности да се непосредно споразумевају. На овом нивоу образовања, медијација може бити усмена, писана или 
комбинована, неформална или полуформална, и укључује, на Л1 или на Л2, сажимање текста, његово експлика- тивно проширивање и 
превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника за 
усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом нити као елемент за вред- новање језичких постигнућа – 
оцењивање (нпр. за проверу разу- мевања говора или писаног текста). Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења 
помоћних средстава (речника, при- ручника, информационих технологија итд.) и способност изнала- жења језичких и културних 
еквивалената између језика са којег се преводи и језика на који се преводи. Поред поменутог, у склопу те језичке активности користе се 
одговарајуће компензационе страте- гије ради превазилажења тешкоћа које се јављају у оквиру језичке активности медијације (на пример 
перифраза, парафраза и друго), о којима је такође потребно водити рачуна у настави и учењу. 

Упутство за тумачење граматичких садржаја 

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од предуслова за развој 
комуникативне компетенције на страном језику. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова и граматичких струк- тура 
код ученика, изучавање граматичких појава, формирање нави- ка и умења у области граматичке анализе и примене граматичких знања, као 
прилог изграђивању и унапређивању културе говора. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта тј. од значења према  средствима  за  његово  изражава- ње (функционални 
приступ). У процесу наставе страног језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за 
свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом основних правила и њихо- вим комбиновањем. Треба тежити 
томе да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, читање, говорење и писање, 
као и превођење), на свим нивоима учења страног језика, у овом случају у свим типовима гимназије, према јасно утврђеним циљевима и 
задацима, стандар- дима и исходима наставе страних језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до 
нивоа Б2.2) који подразумева прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка сло- женијем и од 
рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним 
понављањем претходно усвојених елемената, надогра- ђују се сложеније граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји 
граматичке структуре које ће циклично понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуни- кативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика 
и годином учења. С тим у вези, уз одређене грама- тичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају 
продуктивно. 

 

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно  и сумативно  и реализује се у складу са Правилником  о оцењивању 
ученика у средњем образовању и васпитању. Процес праћења и вредновања може започети иницијалним (или: дијагно- стичким) оцењивањем, 
чиме се процењује колико ученик влада пређашњим градивом неопходним за даље учење страног језика. На основу иницијалног теста 
наставник ће лакше планирати и органи- зовати процес учења па и индивидуализовати приступ ученицима. 

Формативно оцењивање, којим се вреднују ученикова по- стигнућа, у начелу треба да подржава и ученика и учење. Оно треба да се 
спроводи чешће, и да буде интерактивно, то јест да и ученици учествују у оцењивању: њихово самопроцењивање и уза- јамно процењивање 
утиче на развој способности за учење, јер по- маже ученицима да развију свест о критеријумима успешно оба- вљеног (комуникативног) 
задатка. Циљ тога је да се код ученика подстакне самосталност и одговорност. Наставник притом добија увид у то како ученик учи, 
прикупља информације о постигнући- ма, и на том основу модификује наставу и остале активности. Фор- мативно оцењивање олакшава 
наставнику и да утврди критерију- ме за вредновање постигнућа. Наставник ученику током праћења његовог рада и активности мора 
пружати повратне информације како би му помогао да постигне предвиђени исход. Формативно оцењивање даће и самом наставнику назнаке 
о квалитету његовог рада и ефикасности примењених метода. 

Сумативним оцењивањем вреднује се резултат учења. Ова- 
кво оцењивање спроводи се периодично, на крају појединих дело- ва програма и по завршетку читавог програма. Оријентисано на прошлост, 
оно сумира постигнућа до тренутка оцењивања. Сума- тивним оцењивањем наставник ће утврдити да ли је ученик пости- гао предвиђене 
резултате, то јест исходе учења. 



 

 

Наставник треба нарочито да подржи саморефлексију код ученика: потребно је да ученик у одређеној мери објективно про- цењује шта зна, 
уме и може. Такође треба подстицати вршњачко учење, тј. сарадњу међу ученицима при утврђивању градива, усва- јању новог, раду на 
пројектним задацима итд. Модалитети и ква- литет те сарадње даваће наставнику шири увид у сопствени рад и у напредак ученика. 

Најзад, у процесу наставе вреднује се и рад наставника, како путем самопроцењивања тако и путем анкетирања ученика. 

Ниједан начин вредновања није потпуно објективан; зато их треба комбиновати, да би се стекла што веродостојнија слика о раду, 
постигнутим исходима и стеченим компетенцијама ученика, као и о раду и дидактичким методама наставника. 

КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика: 

● Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. аставници сарађују и заједнички процењују развој компе- 
тенција код својих ученика. 

● Процес праћења је по карактеру пре формативан него су- мативан. 
● У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 
● У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 
● Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 
● Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не само суд о 

нивоу развијености. 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАПИТАЊЕ 

 

Разред Четврти 

Недељни гонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 66 часова 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 
у стању да: 

ОБЛАСТ, ТЕМА и 
кључни појмови садржајa 

− бира и примењује вежбе, разноврсна природна и изведена кретања; 
− анализира и упореди резултате тестирања са вредностима за свој 
узраст; 
− сагледа сопствене моторичке и функционалне и примени вежбања 

у циљу њиховог побољшања; 

− сврсисходно примени усвојене моторичке вештине у различитим 

животним ситуаци- јама; 
− игра народне и друштвене плесове; 
− примени основне принципе тренажног процеса и основне 

методе унапређивања моторичких способности; 
− изради индивидуални програм вежбања; 
− одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у 

просторима за вежбање; 
− решава конфликтне ситуације; 
– примени одговарајуће вежбе у складу са могућностима и 
потребама; 
− учествује на одељењском, разредном и другим такмичењима; 
− помаже и учествује у организацији школских спортских 
манифестација; 
− користи могућности за свакодневну физичку активност; 
− усклади исхрану са вежбањем; 
− примењује правила безбедности у различитим физичким 

активностима и преноси их друге учеснике у вежбању; 

− коригује последице дуготрајне седентарне активности, положаје, 

покрете и кретања који имају негативан утицај на здравље 

применом физичког вежбања; 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 
Тестирање ученика 
Кондициона припрема ученика (снага, брзина, издржљивост, 

гипкост, координа- ција) 

Примена природних и изведених облика кретања у функцији 

развоја физичких способности 
МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 
Усавршавање технике атлетских дисциплина – трчања, 

скокова удаљ и увис и бацања 
Атлетско одељенско такмичење 

Спортска гимнастика 
Основни садржаји 

Вежбе на тлу 

Гимнастички 

полигон 

Проширени 

садржаји Вежбе 

на справама и тлу 
Спортске игре и активности по избору 

Спортске игре 
Рукомет, кошарка, одбојка, футсал – игра 

− сагледа узроке и последице девијантог понашања на спортским 
приредбама; 
− редовно контролише своје здравље; 
− разликује позитиван и негативан утицај вежбања за репродуктивно 

здравље и приме- њује мере предострожности код себе и других; 

− одупре изазовима конзумирања енергетских напитака, 

психоактивних и фармаколо- шких супстанци и других 

недозвољених средстава. 
− адекватно реагује при пружању прве помоћи себи или другом 

Активности по избору 
Аеробик, пилатес и други фитнес програми, стони тенис, 

бадминтон, оријентиринг, борења и др. 
Плес и ритмика 

Припрема за матурски 

плес Ритмички 

елементи и састави 
Полигони 

Комбиновани полигон у складу са савладаним моторичким 
садржајима 



 

 

лицу. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 
Физичко образовање 

Основни принципи тренинга и израда индивидуалних 

програма вежбања Фитнес програми 
Безбедност у вежбању 
Значај физичке оспособљености и моторичких знања за 

сналажење у ванредним ситуацијама 
Социолошки аспекти навијања у спорту 
Значај физичке оспособљености за рад, одбрану и послове у 

физичком васпитању, рекреацији и спорту 
Примена информационих технологија у физичком вежбању, 
спорту и рекреацији 

Здравствена култура 
Здравље, репродуктивно здравље, превенција болести и физичко 

вежбање Хипокинезија и њене последице на здравље 

Редовни лекарски прегледи као мера смањења ризика у вежбању 

и тренингу Последице неадекватих дијета и употреба 

дијететских производа 
Правилна употреба додатака исхрани 
Последице конзумирања енергетских напитака, психоактивних 

суспстанци и недозвољених средстава 
Основе прве помоћи 

 



 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Достизање циља и исхода наставе и учења Физичког и здрав- ственог васпитања заснива се на јединству наставних и ваннастав- них 
организационих облика рада које се састоје из три предметне области: 

– физичке способности; 
– моторичке вештине спорт и спортске дисциплине; 

– физичка и здравствена култура. 
Програм четвртог разреда базиран је на усвојеним знањима, вештинама, ставовима и вредностима из претходног образовања и васпитања. 

Организациони облици рада 

 

А. Часови физичког и здравственог образовања; Б. Слободне активности – секције; 

В. Недеља школског спорта; 

Г. Активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимо- вање, летовање...); 

Д. Школска такмичења; 

А. Часови физичког и здравственог васпитања 

 

Наставне области: 

Физичке способности 

На свим часовима и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

– унапређивање и одржавање физичких способности; 
– проширивање знања о развоју моторичких способности; 

– правилно држање тела. 
Унапређивање и одржавање физичких способности контину- ирано се реализује на свим часовима. У основној фази часа уна- пређивање 

физичких способности потребно је ускладити са ути- цајима вежбања из области Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине. 

На основу процене могућности и потреба ученика настав- ник може већи део часа искористити за рад на развоју физичких способности 
ученика. Методе и облици рада бирају се у складу са потребама ученика и материјално-техничким условима. У разво- ју физичких 
способности препоручује се примена диференцирани облик рада. Програм унапређивања и одржавања физичких способности је саставни 
део годишњег плана рада наставника. 

За праћење, вредновање и евидентирање физичких способно- сти ученика користи се батерија тестова из Приручника за праћење 
физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у на- стави физичког васпитања (Завод за унапређивање образовања и 
васпитања, 2019). 

Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

Усвајање моторичких вештина остварује се применом основ- них дидактичко-методичких принципа и метода рада неопходних за 
достизање постављених исхода реализовањем одговарајућих програмских садржаја. 

Основни и проширени садржаји дати су у наставној теми Спортска гимнастика уз уважавање индивидуалних способности ученика и 
материјално-техничке опремљености школе. 

Усвојене моторичке вештине треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, свакодневним активностима, специфич- ним и 
ванредним животним ситуацијама. 

Ученицима који тренутно нису у стању да изведу неке од предвиђених вежби, задају се посебна вежбања. 

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду. 

У раду са ученицима могу се реализовати додатни садржаји које креира наставник у складу са потребама ученика. 

Кроз процес реализације наставе неопходно је пратити спо- собности ученика и давати одговарајуће савете. 

Физичко образовање и здравствена култура 

Ова наставна област реализујe се кроз све организационе облике рада, наставне области и теме уз практичан рад. 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици развијају знања, вештине, ставове и вредности о вежбању, физичком образо- вању 
(основним правилима и принципима тренинга, моторичким и функционалним способностима, безбедности при вежбању, зна- чају 
вежбања у превенцији постуралних поремећаја, незаразних болести, насиља и др.), спорту, рекреацији и здрављу. Неопходно је истаћи 
значај физичких способности и оспособљеност у вешти- нама за одржавање радне и одбрамбене способности, и њихову примену у 
ванредним ситуацијама. 



 

 

Садржаји ове наставне области реализују се непосредно пре, то- ком и након вежбања на часу, као и другим пригодним ситуацијама. 

Развијање знања из ове области реализује се на основама ин- терактивне наставе. 

Ова област обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању и здрављу, различитостима, чувању личне и школске имовине, 
неговању друштвених и патриотских вредно- сти, мултикултуралности; развијање толерантности, фер плеја; препознавање негативних 
облика понашања у вежбању, спорту и рекреацији; утицај суплемената у исхрани младих; последице кон- зумирања психоактивних 
супстанци, допинга. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Исходи су важан део и незаобилазан елемент процеса плани- рања наставе и учења. Дефинисани као резултати учења на крају сваког разреда, 
током планирања рада потребно је одредити вре- менску динамику у односу на бављење појединим исходима током школске године. 
Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током једног или више часова, већ је у ту сврху потребно 
реализовати различите активности током године. 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

– теоријска настава (до 4 часа); 
– практична настава (70 часова). 

Теоријска настава 

 

Теоријски часови могу се организовати само у оним ситуаци- јама када не постоје услови за реализацију наставе у просторима за вежбање 
или алтернативним објектима, и као први час у полу- годишту. На тим часовима детаљније се обрађују садржаји пред- виђени темама 
Физичко образовање и Здравствена култура уз мо- гући практичан рад у складу са условима. 

У школама које имају услове максималан број часова без практичног рада не би требало да буде већи од четири (4) у току школске године. 

При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у об- зир: садржај програма, претходна искуства ученика, садржаје дру- гих 
предмета (корелацију – међупредметне компетенције). 

Практична настава 

 

Број часова по темама планира се на основу, процене настав- ника, могућности ученика, материјално-техничких и просторних услова. 
Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или садржајима 
програма за које постоје одговарајући услови. 

Стручно веће одређује број часова узимајући у обзир матери- јално-техничке услове, могућности и интересовање ученика. 

Достизање исхода наставне теме Спортска гимнастика 
остварује се реализацијом основних и проширених садржаја. 

Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима узимајући у обзир способности ученика, мате- ријално-техничке 
и просторне услове. 

Проширени садржаји су они које наставник бира и реализу- је у раду са ученицима (групама или појединцима), који показују додатно 
интересовање за професионална занимања која захтевају посебну физичку спремност и моторичку оспособљеност (занима- ња у области 
физичког васпитања и спорта, занимања у области одбране и безбедности). 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Физичке способности 

 

Тестирање ученика тј. праћење физичког развоја и моторич- ких способности спроводи се на почетку и крају школске године, из простора 
кардиореспираторне издржљивости (процена аеробног капацитета), телесног састава (посебно телесне масноће), мишићне снаге, 
издржљивости у мишићној снази, гипкости и агилности. За ове активности планирати до 6 часова у току школске године. 

При планирању вежбања у припремној фази часа, треба узе- ти у обзир утицај наставне теме на физичке способности ученика и применити 
вежбе чији делови биомеханичке структуре одговара-ју основном задатку главне фазе часа и служе за обучавање и уве- жбавање конкретног 
задатка. У раду са ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са њи- ховим могућностима и 
примењивати одговарајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања, задају се група- ма ученика или појединцима у 
складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће радне ефикасности и оптима- лизације интензитета рада. 

Препоручени начини рада за развој физичких способности ученика: 

3. Развој снаге 

– без и са реквизитима, 

– у пару (два ученика), 

– на справама и уз помоћ справа. 



 

 

4. Развој гипкости (покретљивости) 
– без реквизита и са реквизитима, 

– у пару (два ученика), 

– уз коришћење справа. 

3. Развој издржљивости 

– трчања, 

– спортске игре, 
– прескакање вијаче, 

– плес. 

4. Развој координације 

– извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима. 
5. Развој брзине 

– једноставне и сложене кретне структуре изводити макси- малним интензитетом из различитих почетних положаја, изазване 

различитим чулним надражајима (старт из разли- читих положаја итд.); 

– штафетне игре; 
– извођење вежби максималном брзином. 

Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне методе, прилагођене индивидуалним способностима и карактери- стикама 

ученика. 

За сваки час планира се развој моторичких способности уче- ника (Кондициона припрема), у складу са наставном темом која  се реализује 
у главном делу часа. Одређени број часова наставник може планирати искључиво за рад на кондиционој припреми уче- ника на основу 
процене њихових, потреба и могућности. 

Наставник у сарадњи са ученицима даје упутства за израду личних програма вежбања које ученици повремено приказују на часовима. 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно ода- бране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за вежбање и дозирати 
вежбање у складу са њиховим могућностима. 

 

Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

 

1. Атлетика 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке стазе. 

Трчање на време на кратке стазе сходно условима (30–100 m). Усавршавање технике трчања на средњим и дугим стазама: Трчање 

умереним интезитетом и различитим темпом у траја- 

њу до 12 и више минута. 

Трчање 800 m ученице и 1500 m ученици на време. Скокови: 

– скок удаљ: једном од техника; 

– скок увис: једном од техника. 
Бацања: бацање кугле, једна од техника (ученице 4 kg, учени- ци 5 kg ). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализо- ваним атлетским дисциплинама у складу са могућностима школе. 

Крос се организује једном у току школске године (ученице 800 m, ученици 1200 m). 

6. Спортска гимнастика 

Наставник формира групе на основу умења (вештина) учени- ка стечених након завршеног првог разреда на најмање две групе: 

„бољу” и „слабију”. 

Неопходно је олакшавати, односно отежавати програм вежби на основу моторичких способности и претходно развијених знања и умења 

ученика. 

Основни садржаји 

 

Вежбе на тлу 

Понављање – усавршавање елемената у складу са индивиду- алним могућностима ученика. 

Проширени садржаји 

Вежбе на справама и тлу 



 

 

Прескок (козлић или коњ) Згрчка. 
Разношка. 

Одбочка. 

Прескоци преко коња 

Кругови, разбој, вратило, греда, коњ са хватаљкама 

− Поновити елементе из претходних разреда 

7. Спортске игре и физичка активност по избору 

 

3. 1. Футсал 

Игра 

 Рукомет 

Игра 

 Кошарка Игра 

 Одбојка 

Игра 

 Активности по избору 

У складу са просторно техничким могућностима школе на- ставник у договору са ученицима реализује неке од наведених ак- тивности: 

– Кондиционо вежбање (кружни тренинг, аеробик, пилатес, елементи фитнеса и др.) 

– Пливање и ватерполо; 
– Скијање; 

– Клизање; 
– Бадминтон; 
– Стони тенис; 

– Оријентиринг; 
– Веслање; 

– Основни елементи борилачких спортова и самоодбране; 
– Друге активности по избору Стручног већа школе у складу са потребама ученика; 
– Активности од значаја за локалну заједницу. 

Пливање и ватерполо 

Пливање, реализују школе које за то имају услове у школи или објектима у њеној близини. 

Програм наставе пливања предлаже Стручно веће на основу могућности ученика. Клизање и скијање 

– Програмски задаци из клизања и скијања обухватају са- владавање основне технике и упознавање са правилима. Стручно веће 
предлаже програм, клизања и скијања. Кли- зање и скијање у оквиру редовне наставе реализује се у школама које за то имају 
одговарајуће услове у непосредној близини школе. 

 

8. Плес и ритмика 

− Припрема за матурски плес – понављање плесова усвоје- них у претходним разредима 

− Примена елемената ритмике у циљу унапређивања мото- ричких способности ученика. 

 

9. Полигони 

Наставник осмишљава полигоне у складу са усвојеним мото- ричким садржајима. 

Примена полигона у одређеним професијама (факултети спорта и физичког васпитања, војска, полиција, спасиоци и др.). 

 

Физичка и здравствена култура 

 



 

 

Ова наставна област реализујe се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и састоји се од две наставне теме Физичко 
образовање и Здравствена култура. 

 

Физичко образовање 

 

Упознати ученике са основним принципима тренинга и из- радом индивидуалних програма вежбања. Са ученицима реализо- вати фитнес 
програме за које показују посебни интерес. Упознати ученике о значају физичке оспособљености за рад, одбрану, снала- жење у 
ванредним ситуацијама и за послове у физичком васпита- њу, рекреацији и спорту. Указивати на правила безбедности прили- ком 
вежбања. Проширити знања о превентивном утицају физичког вежбања на здравље. Примена савремених средстава и ИКТ-а у физичком 
вежбању, спорту и рекреацији. 

 

Здравствена култура 

 

Продубљивање знања о значају вежбања за очување здравља. Подсетити ученике на значај и улогу физичког вежбања у очувању здравља и 
могуће последице хипокинезије. Нагласити ученицима значај заштите приликом вежбања у циљу очувања репродуктивног здравља. 
Информисање ученика о значају лекарских прегледа као основне превентиве присутних ризика у спорту и рекреацији. Упо- знати ученике 
са последицама практиковања неадекватних дијета. 

Пружање информација о штетним последицама и ризицима конзумирања различитих енергетских напитака, психоактивних супстанци и 
других недозвољених средства на организам (штет- ност дувана, алкохола, дроге, прекомерне употребе фармаколо- шких суплемената, 
лекова и др.). 

Подсетити ученике на основе прве помоћи код најчешћих по- вреда: 

− Поступак са ранама – крварења; 

− Поступак приликом прелома, уганућа, ишчашења екстре- митета; 

− Поступак приликом повреде кичменог стуба; 

− Поступак приликом губитка свести (кома положај); 

− Обавештавање надлежних институција (хитна помоћ, поли- ција, наставник, родитељ...) 

Дидактичко-методички елементи 

 

Основне карактеристике реализације наставе и учења: 

– јасноћа наставног процеса; 

– оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 
– избор рационалних облика и метода рада; 
– избор вежби усклађен са програмским садржајима и дости- зањем исхода; 
– функционална повезаност делова часа – унутар једног и више узастопних часова одређене наставне теме. 

При избору облика рада узимају се у обзир просторни усло- ви, број ученика на часу, опремљеност справама и реквизитима и планирана 
динамика рада. 

Избор дидактичких облика рада треба да буде у функцији ефикасне организације и интензификације часа у циљу достизања постављених 
исхода. 

Значајне активности ученика у оквиру предмета су: 
– Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања свих елемената и информација о вежбању 

као и информација о здрављу (уочавање важних карактеристика вежби и процеса вежбања); 
– Увежбавање и демонстрација усвојених елемената – вежби; 
– Играње – активно учешће и сарадња у спортским играма и дисциплинама; 
– Описивање – вербално изражавање спољашњих и унутра- шњих запажања о вежбању и здрављу; 
– Процењивање – сопствених могућности у вежбању; 
– Континуирана примена мера безбедности приликом вежбања; 
– Бележење – записивање графичко, симболичко, електрон- ско бележење опажања у вези вежбања и здравља; 
– Практиковање усвојеног у настави, свакодневном животу, вежбању и раду; 
– Истраживање релевантних извора информација о вежбању и здрављу; 
– Стварање – сопствени програм вежбања; 
– Праћење и анализирање резултата тестирања; 
– Активности у оквиру мини-пројекта – осмишљавање и ре- ализација. 

 

 



 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену по- стигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утвр- дити да ли 
су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. 

У процесу праћења, вредновања и оцењивања неопходно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдук- тимa рада 
ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. На основу доступних пода- така наставник 
сачињава радни (лични) картон ученика. 

На почетку школске године сваки ученик предаје наставнику лични картон који је добио након завршеног основног образовања и васпитања 
ради даљег праћења његовог развоја. 

Предности коришћења личног картона ученика су ви- шеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, представља 
увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији 
увид у различите oблaсти по- стигнућа ученика. 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе Физич- ког и здравственог образовања, наставник подједнако, континуи- рано прати и 
вреднује: 

Однос ученика према Физичком и здравственом васпитању који обухвата: 

– вежбање у адекватној спортској опреми; 
– редовно присуство и рад на часовима; 
– учествовање у ванчасовним и ваншколским активностима и др. 
Приказ вежби за развој снаге, покретљивости и издржљивости. Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и на- 

вика (напредак у усавршавању технике и тактичких елемената):  

Атлетика: 

Приказ технике спринтерског трчања: спринтерско трчање 30–100 m на време. Приказ технике истрајног трчања: 

истрајно трчање у трајању од 13 минута, трчање школског кроса. 

Приказ технике скока удаљ. Приказ технике скока увис. Техника бацања куге. 

 

Спортска гимнастика: 

Ученик се прати и вреднује на основу нивоа достигнутих ис- хода спортске гимнастике током школске године. 

 

Спортске игре и активности по избору 

Ученик се прати и вреднује на основу нивоа достигнутих ис- хода наставних тема спортских игара и активности по избору. 

 

Пливање: 

Пливање једном техником по избору ученика у дужини од 50 m. 

 

Плес и ритмика: 

Ужичко коло 

Бечки валцер (мешовити парови). Rock ’n’roll (мешовити парови) 

 

Стони тенис: 

Познавање правила стоног тениса. Основни став, кретање и техника држања рекета. Основне технике удараца бекхенд и фор- хенд. 
Сервис. Игра. 

 

Клизање и скијање: 

Приказ усвојеног нивоа технике клизања или скијања. 



 

 

 

Друге активности у складу са могућностима школе 

Начин праћења, вредновања и оцењивања одређује наставник на основу активности за коју се ученик определи (оријентиринг, веслање, 
планинарење, борилачке вештине и др.) 

Индивидуални напредак у развоју моторичких способности Индивидуални напредак сваког ученика процењује се у одно- 

су на претходно проверено стање. 

Приликом праћења, вредновања и оцењивања неопходно је узети у обзир способности ученика, његов индивидуални напре- дак у односу 
на претходна достигнућа и могућности, као и анга- жовање ученика у наставном процесу. 

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, на- ставник прати и вреднује: 

– ниво остварености исхода из области Физичко образовање и здравствена култура; 
– учешће у настави и организацији ваннаставних активности. Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од 

практичног дела наставе, наставник може извршити усменим или 

писменим путем. 

Праћење вредновање и оцењивање ученика са инвалидите- том врши се на основу његовог индивидуалног напретка и актив- ности на 
часовима. 

Ваннаставне и ваншколске активности 

 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и школског програма. 

Б. Секције 

 

Реализују се према интересовању ученика. Стручно веће са- чињава посебан програм при чему се узимају у обзир материјални и просторни 
услови рада, потребе и способности ученика. 

В. Недеља школског спорта 

 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и 
развоја физичких способности, као и превенције на- сиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру Школског програма 
може да реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата: 

– физичке активности прилагођене узрасту и могућностима ученика; 
– културне манифестације са циљем промоције физичког ве- жбања, спорта и здравља, (ликовне и друге изложбе, фол- клор, плес, 

музичко-спортске радионице...); 
– радионице о здрављу, физичком вежбању, спорту и др... План и програм Недеље школског спорта сачињава Струч- 

но веће у сарадњи са другим Стручним већима (Ликовне култу- ре, Музичке културе, Историје, Рачунарства и информатике...) и стручним 
сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици који су ослобођени од практичног дела наставе, буду укључени у орга- низацију ових 
активности. 

Г. Активности у природи (излет, крос, зимовање, летовање...) 

 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, на предлог Стручног већа наставника Физичког и здравственог ва- спитања, школа 
организује активности у природи: 

– излет са пешачењем (до 12 km у оба правца); 
– крос се организује најмање једном у току школске године; 
– зимовање у трајању од 7 дана (обука скијања и активности на снегу); 
– летовање – организује се за време летњег распуста (бора- вак у природи са организованим образовним и физичким активностима). 

Д. Школска такмичења 

 

Школа организује и спроводи школска такмичења, као ин- тегрални део процеса физичког и здравственог образовања на основу плана 
Стручног већа. Ученици могу да учествују на так- мичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која су у складу 
са планом и програмом, као и на такмиче- њима од интереса за локалну заједницу. 

Како би што већи број ученика био обухваћен системом так- мичења, на ваншколским такмичењима један ученик може предста- вљати школу 
само у једном спорту и једној спортској дисциплини. 



 

 

Ослобађање ученика од практичног дела наставе физичког и здравственог васпитања 

 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела про- грама наставе за одређени период, полугодиште или целу школску годину на 
основу препоруке изабраног лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да прису- ствује часовима. За рад са ослобођеним ученицима наставник са- чињава 
посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са про- грамима других 
предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

– прате активности на часу и усвајају правила игре и основе индивидуалне и колективне тактике; 
– направе презентацију са спортског догађаја, о историји спорта или некој другој спортској активности; 
– на други начин помажу у настави (воде записник, суде и сл.). Пример исхода за ученике ослобођене од практичног дела на- 

ставе. 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– наведе правила игара и основе тактике које се најчешће примењује у настави, правила атлетике и спортске гимна- стике; 
– примени основна здравствено-хигијенска правила; 
– примени знања о повезаности здраве исхране и физичке ак- тивности; 
– наведе последице недовољне физичке активности; 
– помогне у организацији ванчасовних активности предвиђе- них програмом. 

Ученицима са инвалидитетом настава се прилагођава у скла- ду са њиховим могућностима и врстом инвалидитета. 

 

Педагошка документација 

 

Педагошку документацију наставника чине: 

– дневник рада за физичко и здравствено образовање; 
– планови рада физичког и здравственог образовања: план рада стручног већа, годишњи план (по темама са бројем ча- сова), 

месечни оперативни план, план ваннаставних актив- ности и праћење њихове реализације; 
– писане припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући временску артикулацију остварива- ња, циљ 

часа, исходе који се реализују, конзистентну дидак- тичку структуру часова, запажања након часа; 
– радни картон: наставник води за сваког ученика. Он садржи: податке о стању физичких способности ученика са тестира- ња, 

оспособљености у вештинама, напомене о специфично- стима ученика и остале податке неопходне наставнику. 
Педагошку документацију наставник сачињава у писаној, а по могућности и електронској форми. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 

А. Часови физичког и здравственог образовања, Б. Школска и друга такмичења, 

В. Активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимо- вање, летовање...), 

Г. Компензаторно-корективни рад. 

 

А. Часови физичког и здравственог васпитања 

 

Наставне области: 

Физичке способности 

На свим часовима као и на другим организационим облици- ма рада, посебан акценат се ставља на: 

– развијање и одржавање физичких способности ученика у складу са потребама тренинга у сарадњи са учеником и тре- нером; 
– информисању ученика о физичким способностима и њихо- вом развоју; 

Програм развоја физичких способности је саставни део го- дишњег плана рада наставника у складу са тренажним процесом ученика. 



 

 

За праћење, вредновање и евидентирање физичких спо- собности ученика користи се батерија тестова из Приручника за праћење 
физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања (Завод за унапређивање образовања и 
васпитања, 2019). 

Спортско-техничко образовање 

Спортско-техничко образовање, остварује се кроз примену програмских садржаја примењујући основне дидактичко-методичке принципе и методе 
рада неопходне за достизање постављених исхода. Садржаје ове наставне области бира наставник у складу са потребама ученика спортиста. 
При избору моторичких садржаја 

наставник се руководи: 

– усвојеним моторичким садржајима којима су ученици овла- дали током претходног школовања; 
– датим садржајима ове наставне области бирајући кретања и спортске дисциплине из атлетике, гимнастике, спортских игара и плеса; 
– захтевима спорта којим се ученик бави; 
– захтевима тренажног процеса ученика. 

Физичко образовање и здравствена култура 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици развијају зна- ња и вештине из области физичке културе уопште и спорта посебно. 

Информације из области физичке културе и спорта преносе се током часа и везане су за практичан рад ученика. 

Ослобађање ученика од практичног дела наставе физичког и здравственог образовања 

 

Ученик може бити ослобођен од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или целу школску годи- ну на основу 
препоруке изабраног лекара. Ученик не може бити ослобођен практичног дела наставе због потреба тренажног про- цеса и такмичења. 
Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Дефинисани исходи су основа за планирање наставе и уче- ња. Дефинисани су као резултати учења на крају сваког разреда. Током 
планирања рада потребно је одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима током школске године. 

Наставне области и теме реализују се на часовима кроз прак- тични рад ученика. 

Теоријска настава 

 

Теоријска настава реализује се паралелно са практичним ра- дом ученика на часу. Неопходне информације наставник планира у складу са 
областима и темама, одабраним садржајима вежбања и спортским искуствима ученика. 

Поједине теме могу се реализовати као теоријска настава на основу процене наставника и интересовања ученика. 

Практична настава 

 

Број часова по темама планира се на основу, процене сложе- ности наставне области и тежине одабраних садржаја од стране наставника, у 
складу са тренажним потребама ученика. Поједини садржаји могу се планирати и реализовати по групама у зависно- сти од спорта којим се 
ученик бави. При избору садржаја вежба- ња неопходно је избегавати оне активности које ремете тренажни процес ученика. 

Улога практичне наставе: 

– проширивање моторичких знања у односу на спорт којим ученик бави, применом оних активности које ученик не упражњава током 
тренажног процеса; 

– унапређивање моторичких способности којима се мање или у недовољној мери посвећује пажња у тренажном процесу;превенције 
и корекције наглашене латерализације, лошег држања тела и других могућих негативних ефеката у „уске специјализације” у 
спорту; 

– релаксација од свакодневних тренинга и дуготрајног седе- ња на часовима; 
– развој спортске културе (физичке културе). 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Физичке способности 

 

Тестирање ученика тј. праћење физичког развоја и моторич- ких способности спроводи се на почетку и крају школске године, из 
простора кардиореспираторне издржљивости (процена аероб- ног капацитета), телесног састава (посебно телесне масноће), ми- шићне 
снаге, издржљивости у мишићној снази, гипкости и агил- ности. У процес тестирања неопходно је да наставник укључи и саме ученике 
(мериоци, записничари и др.) 



 

 

У раду са ученицима примењивати диференциране облике рада, а вежбања дозирати у складу са њиховим тренажним потре- бама уз 
примену терминологије вежби. 

Припремна фаза часа 

Ова фаза часа треба да допринесе развоју и одржавању мото- ричких способности уз проширивање фонда вежби ученика спор- тиста. 
Начини и усмереност рада у припремној фази часа бира наставник. У зависности од захтева тренажног процеса наставник посебну пажњу 
може посветити вежбама покретљивости – истеза- ња различитих мишићних група и вежбама снаге. 

Основна фаза часа 

Методе вежбања које се примењују у основној фази часа су тренажне методе, прилагођене индивидуалним способностима и 
карактеристикама ученика као и спорта којим се баве. У овој фази часа планирати посебне програме вежбања у складу са садржа- јима 
програма и тренажним процесом ученика. У зависности од захтева тренажног процеса у овој фази часа наставник посебну пажњу може 
посветити компензаторним (корективним) вежбама. 

Спортско-техничко образовање 

 

За ову наставну област наставник бира моторичке активно- сти (атлетика, гимнастика, спортске игре, борења, плес, пливање, полигони) 
које су одговарајуће наведеним садржајима програма и у складу са тренажним процесом. Моторичке активности које на- ставник бира 
могу бити и садржаји програма (основни или проши- рени) предмета Физичко и здравствено образовање за гимназије. 

За ученике који желе да наставе школовање у области фи- зичког васпитања, спорта и рекреације и занимања у области де- фендологије 
(војска, полиција, и др.), наставник бира вежбања из спортске гимнастике, атлетике, спортских игара, пливања и поли- гона која су у 
функцији полагања специфичних захтева за упис на факултете и струковне студије. 

Приликом реализације теме Борења, наставник сам бира са- држаје односно технике које ће реализовати на часовима 

Изабрани садржаји не смеју бити контраиндиковани (уколико их има за неки спорт) тренажном процесу ученика. 

Пожељно је да се садржаји ове наставне области, на истом часу реализују по групама у складу са спортом којим се ученици баве, 
потребама и интересовањима ученика. 

Ученике припремити за матурски плес. Усавршити плесне и народне игре обрађене у основном и средњем образовању. 

Физичка и здравствена култура 

 

Ова наставна област састоји се од две наставне теме Физич- ко образовање и Здравствена култура чији исходи се остварују уз 
практичан рад. 

Физичко образовање 

 

Ова област обухвата: развијање знања о физиолошким осно- вама моторичких способности; развијање знања о биомеханичким основама 
кретања; упознавање ученика са законском регулати- вом у области спорта у Републици Србији са посебним освртом  на Закон о спорту; 
примену ИКТ-а у физичком вежбању и спорту; упознати ученике са релевантим изворима информација у области физичке културе и 
посебно у спорту. 

Здравствена култура 

 

Ова област обухвата: развијање знања о утицају суплемена- та у исхрани; последицама коришћења допинга и других недозво- љених 
средстава; развијање знања о правилној исхрани и енер- гетским потребама спортиста; утицај тренинга на репродуктивно здравље; 
повезаност тренинга и животне средине (екологија и ве- жбање); прва помоћ приликом повреда у спорту; развијање знања о улози 
кинезитерапије у лечењу спортских повреда. 

Дидактичко-методички елементи 

 

Основне карактеристике реализације наставе: 

– разумевање наставног процеса; 
– оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 
– избор рационалних облика и метода рада; 
– избор вежби усмерен ка исходима; 
– функционална повезаност структуре часа; 
– функционална повезаност више узастопних часова одређе- не наставне теме. 

Избор дидактичких облика рада треба да буде у функцији ефи- касне организације часа у циљу достизања постављених исхода. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 



 

 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену по- стигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврди- ти да ли су 
ученици достигли оно што је описано одређеним исходом. У процесу праћења, вредновања и оцењивања неопходно је користити лични картон 
ученика (eвидeнциja o прoцeсу и прoдук- тимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података 

и показатеља о напредовању ученика. 

Предности коришћења личног картона ученика су: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, представља увид у 
прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа преци- знији увид у 
различите области постигнућа ученика. 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физич- ког и здравственог образовања, наставник подједнако, континуи- рано 
прати и вреднује: 
Активност и однос ученика према физичком и здравственом образовању, односно редовно присуство и рад на часовима; 

Достигнути ниво теоријских знања из програма; 

Достигнут ниво постигнућа у области спортско-техничког образовања (атлетика, гимнастика, спортске игре, плес); 

Ниво достигнутости културе понашања у спорту и осталим областима физичке културе. 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана рада школе и школског програма. 

Б. Школска и друга такмичења 

 

Школа организује и спроводи школска такмичења, као ин- тегрални део процеса физичког и здравственог образовања на основу плана 
Стручног већа. Ученици могу да учествују на так- мичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије, која су у складу 
са планом наставе и учења, као и на так- мичењима од интереса за локалну заједницу.Како би што већи број ученика био обухваћен 
системом так- мичења, на ваншколским такмичењима један ученик може предста- вљати школу само у једном спорту и једној спортској 
дисциплини. 

В. Активности у природи (излет, крос, зимовање, летовање...) 

 

Школа може да организује активности у природи у складу са рекреативном потребама ученика спортиста. 

– излет са пешачењем (до 12 km у оба правца); 
– крос; 
– зимовање – у складу са тренажним обавезама; 
– летовање – у складу са тренажним обавезама; (камповање итд.). 

План и програм ових активности сачињава Стручно веће у сарадњи са ученицима и тренерима. 

Г. Компензаторно-корективни рад 

 

Обухвата вежбање ради: 

– превенције и корекције наглашене латерализације у спорту којим се баве; 
– корекције лошег држања тела које може утицати на постиг- нућа у спорту; 
– санирања лакших спортских повреда. 

Педагошка документација 

 

– Дневник рада за физичко и здравствено образовање; 
– Планови рада физичког и здравственог образовања: план рада стручног већа, годишњи план (по темама са бројем ча- сова), 

месечни оперативни план, план ваннаставних актив- ности и праћење њихове реализације; 
– Писане припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник уважавајући: временску артикулацију остварива- ња, циљ 

часа, исходе који се реализују, конзистентну дидак- тичку структуру часова, запажања након часа; 
– Радни картон: наставник води за сваког ученика. Радни кар- тон садржи: податке о стању физичких способности са те- стирања, 
оспособљености у вештинама напомене о специ- фичностима ученика и остале податке неопходне наставнику. 

Педагошку документацију наставник сачињава у писаној, а по могућности и електронској форми. 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ изборног програма Грађанско васпитање је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и процесе, постане свестан својих 
права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократ- ске 
вредности. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 



 

 

– исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину права; 
– критички разматра питања о учешћу грађана у демократском друштву, о миру и претњама миру; 
– својим понашањем показује толеранцију на различитост; 
– брани став о значају солидарности и волонтеризма за демократско друштво: 
– препознаје ситуације које угрожавају демократију и мир; 
– проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о људским правима, учешћу грађана у де- 

мократском друштву, негативним појавама у друштву и претњама миру; 

– у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументовано. 
 

Разред Трећи 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 37 часова 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају разреда ученик ће бити у 
стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја 
програма 

Компетенција за целоживотно 

учење; Сарадња; 
Решавање проблема; 
Одговорно учешће у демократском 

друштву; Рад са подацима и 

информацијама; Дигитална 

компетенција; 
Комуникација; 
Одговоран однос према 

околини; Одговоран однос 

према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација 

ка преду- зетништву. 

– наведе карактеристике људских права; 
– критички разматра механизме надзора поштовања људских 

права и санкцио- нисања њиховог кршења; 

– опише контекст и начин борбе неког од истакнутих бораца 

за људска права у прошлости или садашњости; 
– образложи значај учешћа грађана на изборима и 

референдумима; 
– наведе пример успешне грађанске иницијативе и 

показује спремност да учествује у таквим 

активностима; 

– на изабраном примеру грађанске непослушности опише 

контекст настанка и последице до којих је довела; 
– изрази позитиван став према грађанској солидарности и 

волонтеризму; 
– препозна појаве корупције и наведе начине њеног сузбијања; 
– наведе показатеље недостатка културе људских права; 
– доведе у везу угрожавање мира са људским правима; 
– наведе примере кршења хуманитарног права у прошлости и 

садашњости; 
– критички разматра економске политике са становишта 

наоружања и претњи миру; 
– образложи значај антиратног грађанског активизма и наведе 

пример; 
– наведе примере насилног екстремизма и начине на који се 

регрутују деца и млади; 

– критички разматра проблем насиља у спорту и 

изражава негативан став према њему; 
– наведе показатеље светског мира и државе најнижег и 

највишег индекса; 
– критички процењује изазове и претње миру у будућности; 
– у дискусији показује вештину активног слушања, износи 

свој став заснован на аргументима и комуницира на 

конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим ученицима учествује у 

дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта; 

– прикупи, одабере и обради информације релевантне за 

истраживање и проје- кат, користећи ИКТ и друге ресурсе 

на безбедан начин; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 

интересима; 
– процени сопствени допринос и других чланова у раду групе. 

ЉУДСКА ПРАВА, 

ГРАЂАНИ И 

ДЕМОКРАТИЈА 

Карактеристике људских 

права. Развој људских 

права. 

Међународни механизми надзора 

поштовања људских права и 

санкционисања њиховог кршења. 
Могућности и начини учешћа 
грађана у демократском друштву. 

Грађанска солидарност и 

волонтеризам. Корупција и 

демократија. 
Култура људских права. 

МИР И ПРЕТЊЕ МИРУ 

Мир као људско право. 

Међународно 

хуманитарно право. 

Економске политике 

наоружавања. Антиратни 

грађански активизам. 

Насилни екстремизам. 
Насиље у спорту. 

Индекс светског 
мира. 

Изазови и претње миру – поглед у 

будућност. 

 

 



 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Изборни програм Грађанско васпитање у трећем разреду на- довезује се на активности предвиђене програмом за први и други разред и 
доприноси остваривању општих исхода образовања и ва- спитања, као и развоју кључних и међупредметних компетенција. Програм се и 
даље остварује кроз истраживачки и пројектни рад на начин како је то описано у општем упутству које се односи на све изборне програме. У 
наставку текста налази се упутство које изражава специфичности овог програма и примере за подстицај. 

Као и у претходним разредима програм садржи две теме. Није неопходно да се реализују у једнаком временском периоду (по једна у сваком 
полугодишту). Програм не дефинише динамику рада, јер је то повезано и са активностима и интересовањима уче- ника, али је наставник тај 
који води рачуна да и друга тема добије адекватно време за реализацију. 

Теме пружају велике могућности за истраживачке активно- сти и осмишљавање пројеката. За сваку од њих понуђено је више садржаја који 
се могу изменити и допунити, јер постоје многи аспекти учешћа грађана у демократском друштву и проблема мира и угрожавања мира. 
Предложени садржаји омогућавају да се теме посматрају не само из различитих углова већ и из различитих пер- спектива: временске (некад–
данас–сутра) и просторне (локално– глобално). 

Ослонци за рад на било ком садржају су кључна питања образовања за демократију – људска права, право и праведност, одговорност, 
грађанска иницијатива и међузависност различитих утицаја. У овом концепту Грађанског васпитања питања комуника- ције, сарадње и 
решавања конфликата немају статус теме, али на- ставник све време води ученике имајући у виду наведене вештине, које се постепено 
развијају кроз различите активности и садржаје. Свака дискусија је прилика да се ученици, на пример, подстичу на активно слушање, 
аргументовање, нападање проблема а не на осо- бе, као и на друге вештине конструктивне комуникације. 

Након избора садржаја којим ће се бавити, ученици, органи- зовани у мање групе или парове (може и индивидуално), плани- рају 
истраживање које не мора да буде велико и сложено, али тре- 

ба да води прикупљању релевантих података. У истраживачким активностима ученици ће у највећој мери користити стандардне технике 
друштвених наука, као што су прикупљање и обрада пода- така, посматрање, интервјуисање, анкетирање, биографска метода, студије случаја, 
рад на тексту, испитивање ставова, анализа пода- така или понашања. Наставник ће помоћи ученицима да, уколико буде потребно, припреме 
различите чек-листе или једноставне ин- струменте за испитивања знања, ставова и вредности, као и да на одговарајући начин обраде 
добијене податке. 

Начин на који ће ученици реализовати истраживање у вели- кој мери је повезан са садржајем коју су изабрали. Ако се, на при- мер, определе 
за истраживање садржаја који се односи на лично- сти које су посебно допринеле развоју људских права, вероватно je да би се одлучили зa 
биографски метод. Уколико истражују стра- дање цивила и однос према рањеницима и заробљеницима у рато- вима у 21. веку, користиће, на 
пример, статистичке податке Црве- ног крста. Уколико истражују индекс светског мира, потражиће на интернету податке које сваке године 
објављује Институт за еконо- мију и мир. Уколико их интересује колико се новца годишње тро- ши за наоружавање у свету и које земље су 
највећи купци оружја, податке могу потражити на више сајтова, водећи рачуна да буду званични. Уколико те податке прикупе преко 
новинских текстова, што је прихватљиво у истраживачком делу рада на теми, потребно је проверити их код још неких извора. 

Наставник подстиче ученике да осмишљавају што разновр- сније начине истраживања и да развијају критички однос према добијеним 
подацима, пре свега у смислу њихове тачности, поузда- ности, релевантности. Без обзира које садржаје обрађивали и на који начин, свака 
мала група, пар или појединац, на крају истра- живачког рада припремају извештај и презентују резултате целој групи. На основу тих 
презентација развија се дискусија чији је циљ одабир резултата који је најинтригантнији или најподобнији за следећи корак – припрему 
пројекта. То је фаза у којој учени-  ци јачају компетенцију да аргументују своје мишљење и доносе одлуке. У зависности од величине групе, 
могу се покренути један или два пројекта у оквиру теме. Наставник води рачуна да се мале групе за истраживање и пројекат не формирају на 
основу личних преференција, већ да сваки ученик што више сарађује са свима у групи и у различитим активностима. 

Код осмишљавања пројекта  ученицима  је  потребна  помоћ и подршка наставника, како би избегли проблем „широко” по- стављених 
циљева који самим тим постају тешко оствариви. На пример, ученици који  су се определили да истражују корупци-    ју припремили су 
презентацију која је групи била подстицајна за пројекат. Његов циљ могао би бити упознавање ученика 3. и 4. ра- зреда са корупцијом, 
њеним појавним облицима, размерама и пре- вентивним мерама и то путем организовања предавања стручњака или трибине, снимања 
кратког едукативног филма или прављења плаката. Ради евалуације ефеката пројекта ученици могу да при- преме кратки упитник са 
питањима о корупцији и да упореде одго- воре пре и после спроведених активности. Уколико се определе да пројекат буде у вези с насиљем у 
спорту, циљ може бити органи- зовање спортског догађаја, на пример турнира у одбојци за девој- ке и момке неколико гимназија, који би 
неговао културу навијања (имао би посебно развијене наступе навијача – одећа, кореогра- фија, песме које не вређају друге учеснике) и 
укључивао пратеће догађаје који захтевају сарадњу и такмичара и навијача на неком опште прихваћеном циљу (нпр. хуманитарном). 

Без обзира какви су ефекти пројекта, ученици треба кроз рад на њему да овладају свим његовим сегментима, од одабира про- блема, преко 
дефинисања циља до провере остварености циља. Ученике треба охрабривати да превазилазе тешкоће које ће им се појавити у раду, да 
проблеме решавају сарадњом и да све време документују свој рад. Очекује се да у трећем разреду ученици по- кажу напредак у односу на 
претходне разреде у истраживачким и пројектним активностима као и у сарадњи у раду групе. Настав- ник и даље има мање видљиву али 
важну улогу у томе да води ра- чуна о динамици рада, да посредује кад се појави тешкоћа, помог- не уколико је потребно, да да предлог... 



 

 

УВОД У ПРОГРАМ 

Уводне активности треба спровести, током једног до  два часа, путем вођеног разговора чији је циљ да се ученици упозна- ју са програмом 
и начином рада. Подстицај се може користити на самом почетку часа или у тренутку кад наставник процени да је одговарајући. У 
разговору се могу користити питања која повезују обе теме и односе се на учешће грађана у демократском друштву и питања мира. 

Уводну активност треба завршити презентацијом предложе- них садржаја по темама и давањем одговора на питања ученика. 

Пример за подстицај 

 

Ширин Ебади 

Ширин Ебади, иранска правница и активисткиња за људска права добила је Нобелову награду за мир 2003. године за свој труд у борби за 
демократију и људска права, посебно у борби за пра-  ва жена и деце. Живела је у Техерану где је била приморана да напусти место 
судије, јер женама после Исламске револуције није било дозвољено да буду на тој функцији. Због све већег прогона иранских грађана који 
су били критични према актуелном поли- тичком режиму 2009. године је избегла у Велику Британију. Гост наше земље била је 2014. 
године и одржала предавање у Ректорату Универзитета у Београду. Тада је рекла да мир не значи недоста- так рата јер, како каже, није 
важно да ли је неко убијен пиштољем или пијући загађену воду, да ли је у затвору као странац или нови- нар због свог текста, да ли је 
бескућник јер је избеглица, или зато што није запослен. „Мир за мене значи да се људско достојанство поштује свуда, од стране свих” – 
рекла је Ебади и подвукла да је мир достижан само у демократском друштву у којем постоји со- цијална правда. Ебади је, ипак, нагласила 
да се не сме заборавити да су неки диктатори дошли на власт демократским средствима, наводећи пример Хитлера и да демократија не 
може да постоји без разумевања и уважавања људских права и мишљења грађана. „Не постоји ниједан изузетак за непоштовање људских 
права, а демо- кратија у којој се не чује мишљење грађана нема легитимитет” – истакла је она. 

Тема ЉУДСКА ПРАВА, ГРАЂАНИ И ДЕМОКРАТИЈА 

За ову тему може се рећи да представља окосницу Грађанског васпитања у гимназији и изузетно је важна за постизање циља овог 
изборног програма. Смештена је баш у програм за трећи ра- зред јер кореспондира са садржајем предмета Историја, где се об- рађује 
развој грађанских права у прошлости и са чињеницом да највећи број ученика током тог разреда постаје пунолетно и стиче право да 
гласа. 

Очекује се да све активности кроз које буду прошли ученици у оквиру ове теме воде ка стицању знања, вештина, ставова и вред- ности 
релевантних за одговорну улогу грађанина у демократском друштву. Као и у раду на претходним темама основу чине људска права и 
њихово поштовање. Посебну пажњу треба да добију бор- ци за људска права и то како у прошлости тако и у садашњости, како би ученици 
схватили да у свету постоји још много примера кршења људских права и простора за борбу. У складу са тим су и садржаји који се односе 
на показатеље недостатака културе људ- ских права, међународне механизме надзора поштовања људских права, као и санкционисање 
њиховог кршења. Садржаји који су предложени у оквиру ове теме свакако не исцрпљују све што је ва- жно за људска права, грађане и 
демократију али настоје да покрију најважнија питања учешћа грађана у демократском друштву, где се поред уобичајених (избори, 
референдум, покретање иницијати- ва...), појављују и садржаји који се односе на корупцију и грађа- не узбуњиваче, који јавно упозоравају 
на незаконите активности  у друштву. Ова тема пружа могућност да се ученици баве не само позитивним примерима, као што су 
грађанска солидарност и во- лонтеризам, већ и негативним по демократско друштво. Наставни- ци могу да воде ученике тако да све ове 
садржаје доведу у везу са актуелним догађајима у локалној заједници, као и са проблемима грађана у другим земљама. Ученици трећег 
разреда свакако већ имају сазнања о тим појавама и могу јасно изражавати своје ставо- ве и критички дискутовати уз коришћење 
проверених чињеница. 

Примери за подстицај 

 

Референдум – за или против 

Швајцарска је међу ретким државама у свету у којој грађа- ни по неколико пута годишње излазе на референдуме и то по врло различитим 
питањима. Ова алпска земља је зато многима „узор демократије”, иако су неке одлуке грађана добиле критику из чи- тавог света. Тако су 
2009. године грађани ове земље одлучили да забране изградњу нових минарета уз џамије, а 2014. године су тесном већином изгласали 
ограничавање досељавања странаца. Многи угледни правници су указали да такве одлуке, иако су по- следица воље грађана, ипак нису 
демократске. 

По неким мишљењима, изражавање воље грађана понекад може да изазове више проблема него што их решава. Грађани Дре- здена су, на 
пример, пре неколико година били позвани да одлуче  о изградњи новог моста и тек кад су се на референдуму изјаснили за изградњу, 
огласила су се удружења за очување заштите околине која су била оштро против тога. Политиколог Ворен Монтаг наводи да се у пракси 
догађа да такве форме непосредне демократије по- ларизују грађане, што не иде у прилог демократским процесима у једном друштву. 
Немачка је имала лоша искустава са изражавањем воље грађана за време нацизма, јер управо диктатори често користе референдуме како би 
својој политици дали неку врсту легитимите- та. Зато Монтаг сматра како је реч о некој врсти „привидне демо- кратије” и да се и у 
демократским друштвима може отворити про- стор популистима да на референдуму спроведу своје идеје. 

У вези са тим поставља се још питања: Да ли референдум заиста представља израз воље свих грађана и свих социјалних групација? Да ли на 
референдуме пре свега излазе образовани гра- ђани који прате политичка збивања, па се тако чак и повећавају социјалне разлике? Да ли неки 
грађани који нису изашли на рефе- рендум тек по његовом окончању добијају потребу да искажу сво- ју вољу? Пример референдума у 
Великој Британији о изласку из Европске Уније показује колико је компликована прича о примени тог облика непосредне демократије. 
Догађаји после референдума, довели су до тога да су многи грађани тражили нови референдум са питањем Да ли желите да Британија 
напусти Европску Унију сада када знамо под којим условима? 



 

 

Корупција – социјални динамит 

У Румунији су најмасовнији протести након обарања кому- нистичке диктатуре, избили 2017. године због противљења грађана уредби која штити 
званичнике од истрага за корупцију. Протест је организовало више десетина група цивилног друштва и две синди- калне федерације. У Израелу 
је десетине хиљада људи демонстри- рало 2017. године против владе, након што је премијер Бењамин Нетањаху оптужио полицију да му 
„пакује” корупционашку аферу. На транспарентима су га назвали „crime minister” уместо „prime minister”. У Доминиканској Републици 
демонстрације је организова- ла антикорупциона група Зелени марш. Масовне демонстрације про- тив корупције су се одвијале и у главном 
граду Ирака Багдаду. Све су ово примери покушаја грађана да се изборе са проблемом корупције. 

За корупцију се често каже да је израз социјалне патологије која омета развој једног друштва, јер доводи до коришћења јавних ресурса за 
личну корист појединаца. Називају је и социјални ди- намит, јер изазива масовно незадовољствo грађана. У политичкој борби она се често 
кoристи тако што у кампањама политичари убеђују гласаче да ће се са том појавом изборити. Чешће се, нажа- лост, дешава да политичари 
буду осумњичени за корумпираност. 

Индекс перцепције корупције 2017. године показује да су Нови Зеланд и Данска земље са најмањом стопом корупције, док су Сирија, Јужни 
Судан и Сомалија са највећом. Са скором 41, Ср- бија је у групи земаља са раширеном корупцијом – дели 77. место (од 180) са Кином, 
Суринамом и Тринидадом и Тобагом.Савет за борбу против корупције у Србији наводи да коруп- цију најуспешније можемо савладати 
упорношћу. 

Тема МИР И ПРЕТЊЕ МИРУ 

И ова тема повезана је са другим, јер мир, разоружање, ра- звој друштва и људска права се морају изучавати у својој међуза- висности. 
Мир се може посматрати кроз разликовање позитивног и негативног мира. Негативно одређење значи да нема насилног конфликта 
између држава или унутар једне државе, док позитивно подразумева да нема рата, а да постоји стање једнакости и правде које омогућава 
лични и друштвени развој. Висок ниво социјалне правде и минимално присуство насиља карактеришу позитиван мир. Док неки мисле да 
се сви проблеми решавају спречавањем или заустављањем рата, у стварности свакодневнице остаје да се уради велики посао уређења 
структуре која ће водити ка увећању социјалне правде и могућности развоја за све људе. Сходно томе, ученици треба да схвате да мир 
није само заустављање сукоба и разоружање, него је, такође, начин на који људи живе и раде. 

Питање ратних сукоба је осетљиво, јер је могуће да међу ученицима буду и они чије је породично сећање по том питању живо и болно (на 
пример, грађански рат у Југославији). То захтева посебну пажњу и рад са емоцијама. Као и код  других тема тре-   ба радити из различитих 
временских и просторних перспектива (некад–сад–сутра; локално–глобално). Ученици свакако имају со- лидно познавање проблематике 
ратовања и успостављања мира у прошлости, јер се историја доминантно кроз те аспекте људске ци- вилизације изучава у школама, али у 
оквиру Грађанског васпитања било би добро да схвате колико ратних жаришта тренутно постоји у свету, који су узроци настанка, какве су 
све последице (локално– глобално) и могућности разрешења, а да затим то доведу у везу са степеном оствареност људских права. 

Посебно важан део програма представља садржај који се од- носи на хуманитарно право. Ученици треба да у истраживачком делу 
открију не само на шта се оно односи већ и колико се по- штује у актуелним ратним жариштима. Било би добро да се дове- де у везу и са 
темом о медијима, јер је захваљујући активностима неких новинара јавност сазнала за нехумано поступање у ратним условима у 21. веку. 

Примери за подстицај 

 

Јемен 2019. 

После четири године рата, опасности од „озбиљног недостат- ка хране” изложено је више од 16 милиона становника ове земље, 
упозоравају УН. Сукоб је започео 2014. године, пошто су побуње- ници из покрета Хути протерали међународно признату владу из 
главног града. Затим се укључила Саудијска Арабија и, заједно с Уједињеним Арапским Емиратима, почела да бомбардује и блоки- ра 
Јемен како би поново инсталирала збачену владу. Западне силе увелико су подржале саудијску кампању. Пресечени су путеви ко- јима се 
храна допрема до становника, а УН на својим конференци- јама упозорава како земљи прети „велика, страшна глад”. Истина је да је у 
Јемену од глади већ умрло више хиљада људи, углавном деце. Са друге стране, познато је колико се хране у другим дело- вим света баца, 
па се поставља питање да ли је светска заједница учинила све што је могла за ситуацију у Јемену. 

Деца војници 

Хуманитарно право забрањује учешће деце у борбеним ак- тивностима, али деца војници и даље представљају озбиљан про- блем у 
многим деловима света. Међународно хуманитарно право налаже да се деца млађа од петнаест година не смеју регрутовати у оружане 
снаге, као и то да се морају предузети „све расположиве мере” како би се спречило њихово директно учешће у оружаним борбама. 
Приликом регрутовања деце између 15 и 18 година ста- рости, приоритет се мора дати регрутовању оних старијих. Број деце која постају 
војници, било добровољно или присилно, нажа- лост, све више расте. Деца која живе у конфликтним подручјима, а осебно она одвојена од 
породице и маргинализована на неки дру- ги начин, лако могу постати потенцијални регрути. Деца су често присиљена да се придруже 
некој оружаној групи или да постану борци само да би преживела. На друштвеним мрежама се могу ви- дети фотографије сасвим мале 
деце у ратној одећи и са оружјем. Како реаговати ако је те слике ставио родитељ? 

Експлозије бомби у Бриселу 2016. 

У осам ујутру, 22. марта 2016. године, у холу главног бри- селског међународног аеродрома експлодирала је бомба у коферу испред 
кафетерије „Старбакс” на терминалу за одласке, а одмах затим огласила се и друга експлозија и цео стаклени зид аеродром- ске зграде 
разлетео се у парампарчад. Страдало је најмање четр- наесторо људи а било је много више рањених. Један час касније, 



 

 

експлодирала је бомба у вагону подземне железнице на станици Малбек у центру Брисела, неколико стотина метара од седишта Европске 
комисије, Савета и Парламента. Погинуло је двадесет путника, више од сто је рањено. Списак жртава би био још дужи да је експлодирала 
још једна кофер-бомба, коју је полиција касни- је нашла на аеродрому. Терористи су очигледно планирали напа- де тако да изазову што 
више мртвих: аеродром је нападнут непо- средно пред укрцавање на неколико интерконтиненталних летова, у време кад је хол био пун 
путника, а жртве експлозије у метроу били су махом људи који су ишли на посао и средњошколци. Од- говорност за нападе преузела је 
Исламска држава, са образложе- њем да је Белгија стављена на мету зато што је чланица међуна- родне коалиције за борбу против 
исламистичког тероризма. Како једна држава треба да реагује у таквој ситуацији? 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину права; 
– критички разматра питања економских и социјалних права и права на здраву животну средину; 
– препозна ситуације дискриминације, угрожености нечијих права, манипулације информацијама и проактивно делује; 
– брани став о значају социјалне инклузије и родне равноправности; 
– својим понашањем не дискриминише друге људе ни по ком основу и не угрожава животну средину; 
– проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о уважавању економских и социјалних пра- 

ва и заштити животне средине; 
– активно слуша друге и дискутује аргументовано. 

 

 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 33 часа 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
На крају разреда ученик ће бити у 
стању да: 

ТЕМЕ и 
кључни појмови садржаја 
програма 

Компетенција за целоживотно 

учење; Сарадња; 
Решавање проблема; 
Одговорно учешће у демократском 

друштву; Рад са подацима и 

информацијама; Дигитална 

компетенција; 
Комуникација; 
Одговоран однос према 

околини; Одговоран однос 

према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација 

ка преду- зетништву. 

– доведе у везу сиромаштво и друштвену неједнакост са 

степеном остварено- сти људских права; 
– критички разматра проблеме незапослености и економске 

миграције; 
– препозна примере мобинга и наведе коме се треба обратити 

за помоћ; 
– образложи значај удруживања радника и борбе за њихова 

права; 
– идентификује примере дискриминације и експлоатације у 

области рада; 
– аргументовано дискутује о проблемима доступности 

хране, пијаће воде, образовања и здравствене заштите у 

савременом свету; 

– изрази позитиван став према афирмативним мерама у 

образовању осетљивих група и образложи њихов значај за 

социјални и економски развој друштва; 

– идентификује вредности на којима почива право на живот у 

здравој животној средини; 
– образложи значај Програма одрживог развоја до 2030. 

године; 
– аргументовано дискутује о одговорности различитих 

друштвених актера за еколошке проблеме настале услед 

људске активности; 

– примерима илуструје успешне акције удружења која се 

баве очувањем жи- вотне средине и добробити животиња 

у свету и нашој земљи; 

– разликује релевантне и поуздане информације од 

манипулације информаци- јама о еколошким проблемима; 
– рационално користи природне и енергетске ресурсе; 
– предлаже активности којима се може постићи здравија 

животна средина и бољи квалитет живота људи, 

животиња и биљака; 

– у дискусији показује вештину активног слушања, износи 

свој став заснован на аргументима, комуницира на 

конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим ученицима учествује у 

дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта; 

ЕКОНОМСКА И СОЦИЈАЛНА 

ПРАВА 

Економска и социјална права као 

елемент достојанственог живота. 

Сиромаштво и друштвена 

неједнакост. Право на рад. 

Дискриминација у 

области рада. 

Експлоатација деце у 

свету рада. Концепт 

државе благостања. 

Доступност хране, пијаће воде, 
образовања и здравствене заштите. 

Образовање и економски развој и 

животни стандард. 

ПРАВО НА ЗДРАВУ 

ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

Вредности на којима почива право 

на живот у здравој животној 

средини. 

Програм одрживог развоја до 2030. 

године. Одрживи развој у 

законодавству и пракси наше 

земље. 
Одговорност за еколошке проблеме 
настале услед људске активности. 

Учешће грађана у активностима за 

очување животне средине и 

добробити животиња. 



 

 

– прикупи, одабере и обради информације релевантне за 

истраживање и проје- кат користећи ИКТ и друге ресурсе 

на безбедан начин; 
– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 

интересима; 
– процени сопствени допринос и других чланова у раду групе. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Изборни програм Грађанско васпитање у четвртом разреду надовезује се на активности предвиђене програмом за претходне разреде и такође 
доприноси остваривању општих исхода образо- вања и васпитања и развоју кључних и међупредметних компетен- ција. И даље се програм 
остварује кроз истраживачки и пројектни рад, с тим што се очекује да ученици на основу искуства које има- ју, покажу напредак у 
вештинама које такав начин рада развија као што су: већи степен самосталности, боље сналажење у раду са по- дацима, зрелије 
аргументовање, лакше договарање, квалитетније презентације резултата рада и сл. 

Као и у претходним разредима програм садржи две тематске целине, с тим да у четвртом разреду има нешто мање часова и по- требно је 
добро планирати динамику истраживачких и пројектних активности, посебно у другом полугодишту, када ученици имају бројне обавезе. 
Како поред Грађанског васпитања ученици похађа- ју још два изборна програма могуће је остварити сарадњу и осми- слити пројекте на 
којима би заједнички радили. Имајући у виду 

теме овог програма Грађанског васпитања заједнички пројекат нај- лакше се може осмислити у сарадњи са ученицима који похађају изборне 
програме Економија и бизнис, Геополитика и Образовање за одрживи развој. 

Кључни појмови садржаја пружају велике могућности за ис- траживачки рад ученика. На пример, ученици се могу бавити у оквиру прве 
теме садржајем право на рад и истраживати незапо- сленост, посебно младих, у средини у којој живе. Могу прикупи- ти статистичке податке 
који говоре колико  незапослених су жене и мушкарци, каква им је образовна структура, колико дуго чекају посао и сл. Затим могу направити 
сет питања за разговор са неза- посленим особама и са послодавцима и утврдити њихов поглед на проблем незапослености младих. Могу 
направити упитник који би путем мејла дали да га попуне особе које познају а напустиле су земљу и раде у иностранству са циљем да се 
утврде мотиви њи- хове миграције. Циљна група истраживања за овај садржај могу бити и представници осетљивих група (особе са 
инвалидитетом, самохране мајке...) и њихови проблеми да остваре право на рад. 

Такође, могу се осмислити различити пројекти настали на основу резултата добијених истраживачким активностима. На при- мер, уколико 
ученици утврде да се млади тешко запошљавају и да је препорука послодаваца да развију свој бизнис, ученици могу имати за циљ пројекта 
довођење стручњака за старт ап предузећа који би свим заинтересованим ученицима четвртог разреда одржао преда- вање како започети 
сопствени бизнис који је еколошки чист и води одрживом развоју. Овакав пројекат могао би се заједнички остварити са ученицима који похађају 
изборни програм Економија и бизнис. 

С обзиром да је у питању завршни разред гимназије важно  је да у току свих ученичких активности наставник подстиче про- цес интеграције 
стечених знања из области Грађанског васпитања. Може се рећи да нема садржаја са којим су се ученици сусрели обрађујући теме из 
програма за претходне разреде који се не могу довести у везу са економским и социјалним правима (дискрими- нација, стереотипи, опште 
добро, глобализација, безбедност...). У процесу интеграције треба инсистирати на различитим перспекти- вама у смислу: ја и други, некад и 
сад, локално и глобално. 

Осим интеграције потребно је, на последњим часовима, извр- шити и неку врсту рекапитулације чиме су се све ученици бавили током четири 
године и на који начин. Она треба да иде у два прав- ца. Један се односи на лични план ученика јер захтева да свако за себе процени које 
добити има од похађања Грађанског васпитања (у чему је напредовао, шта мисли да ће му користити у свакоднев- ном животу и сл.), а други 
се односи на групу и захтева сагледа- вање како су функционисали, које проблеме су имали, како су их решавали. Било би добро да су 
ученици из разреда у разред јачали групну кохезију и напредовали у сарадњи и ефикасности у раду. Као добар пример рекапитулације 
ученици могу припремити неку врсту презентације како то ради Фејсбук на крају календарске го- дине. За те потребе треба користити 
материјале (превасходно фо- тографије) којима су документовали своје активности током сва четири разреда и на тај начин сачувати од 
заборава све оно што су истраживали и радили у пројектима заједно. Уколико су ученици сагласни такве презентације могу бити доступне и 
другима, нпр. на сајту школе. 

УВОД У ПРОГРАМ 

Уводне активности треба спровести, током једног до  два часа, путем вођеног разговора. Подстицај се може користити на самом почетку часа 
или у тренутку кад наставник процени да је одговарајући. У разговору треба користити питања која повезују обе теме како би ученици 
дошли до увида да и економска и соци- јална права, као и право на здраво окружење представљају преду- слове за остваривање осталих 
људских права. То је добра прилика да се разговара и о сукобу права и направи веза са још неким тема- ма које су обрађиване у Грађанском 
васпитању. Пример за подсти- цај који је дат у наставку преузет је и модификован из програма за први разред гимназије и односи се на тему 
глобализација. Сада се доводи у везу са економским и социјалним правима и правима на здраву животну средину. Пример за подстицај 



 

 

Гладни не могу да брину о свом праву на здраву животну средину Неразвијене земље, преузимајући знања, технологије и вредности 

развијених земаља путем опште глобализације, могу се много брже развијати и унапредити квалитет живота свог станов- ништва. 

Да би се до тог позитивног ефекта глобализације дошло, најважније је да држава обезбеди квалитетно образовање за све. Без 

образованог становништва процес глобализације може увести земљу у такозвано савремено ропство где је економска експлоата- 

ција људи и деце као у 19. веку, а оствареност њихових права ми- нимална. Посебно су угрожена права на здраву животну средину 

јер се најчешће у тим неразвијеним земљама уводе застареле тех- нологије које су велики загађивачи. У таквим друштвима, у усло- 

вима општег сиромаштва често се отвара дилема о томе да ли је важнији економски развој или брига за здраву животну средину. 

Тема ЕКОНОМСКА И СОЦИЈАЛНА ПРАВА 

Ова тема смештена је у програм за четврти разред јер одго- вара зрелости ученика, израженој осетљивости за социјалну не- правду, као и 
бољем разумевању света рада који их очекује у бу- дућности. Кључни појмови садржаја који су предложени свакако не исцрпљују ову 
комплексну тему али је најважније да ученици схвате да је оствареност економских и социјалних права директно повезана са оценом 
степена демократије у једном друштву и да се она, иако смо у 21. веку, још увек крше. Посматрано из перспекти- ве грађанина 
демократија се у великој мери процењује преко мо- гућности државе да осигура економску и социјалну сигурност што укључује различите 
услуге и користи из области здравства, обра- зовања, социјалне заштите. Са 18 година ученици имају солидно лично искуство у 
наведеним областима, а често и индиректно пре- ко својих најближих чија су права у овој области била угрожена. Иако се сва права 
посматрају као целина, ипак се између њих могу направити разлике. Грађанска и политичка права имају за циљ да умање моћ државе, а 
економска и социјална права траже повећање моћи државе јер без ње нема могућности заштите економски нај- слабијих слојева друштва. 
Може се рећи да економска и социјална права представљају неопходан предуслов за остваривање других права. Ученике треба оспособити 
да препознају различите форме друштвене неједнакости која се налази у основи многих друштве- них проблема, затим различите врсте 
експлоатације (посебно деце) и дискриминације људи у свету рада и тешкоће са којима се сусре- ћу осетљиве групе људи у остваривању 
економских и социјалних права. Борба за оствареност економских и социјалних права је бор- ба за друштвену праведност и социјални мир. 
Наставници, а ни ученици неће имати тешкоће да садржаје из ове теме доведу у везу са актуелним догађајима и то како у свету, нашој 
земље па и локал- ној заједници где живе. Медији су препуни информација о пробле- мима у здравству, просвети, социјали те их 
наставници могу кори- стити као подстицај, а ученици у истраживачким активностима. 

Примери за подстицај 

Да ли они знају да је Божић? 

Познати ирски музичар Боб Гелдоф је, видевши документар- ни филм о сиромаштву у Етиопији, отпутовао у Африку. Одмах  по повратку 
у Енглеску окупио је највеће енглеске поп звезде под именом Band Aid и снимио најпродаванији британски сингл свих времена − „Do 
they know it’s Christmas?” (Да ли они знају да је Бо- жић?). Концерт Live Aid одржан је 13. јула 1985. на више локација 

-главне сцене су биле у Лондону (72.000 гледалаца) и Филаделфи- ји (90.000 гледалаца), уз наступе у Сиднеју и Москви. Прикупље- но је 
преко 60 милиона долар за гладне у Етиопији. То је био један од највећих икад реализованих сателитских и ТВ преноса − проце- њује се 
да је пренос уживо гледало око 1,5 милијарда гледалаца у 100 земаља широм света. Иако је Live Aid покренуо осећања људи да не буду 
равнодушни на туђу несрећу проблем сиромаштва у Етиопији ни до данас није решен. 

Шта на етикети не пише? 

Последњих година неки одевни предмети имају толико вели- ке етикете, да су некад теже и малтене веће и од самог артикла. Изгледају као 
блокчић. И на њима су углавном корисне информа- ције − величина, врста тканине, земља порекла, температура на којој се перу и пеглају. И 
то је то. Но, да ли сте се икада запитали шта на етикети не пише? Замислите да купите комад одеће на чи- јој етикети пише овакав текст: 
„100 посто памук. Произведено у Камбоџи, израдио Бехнам, стар девет година. Он свако јутро уста- је у пет сати и иде у фабрику текстила у 
којој ради. Ноћ је кад   иде на посао, ноћ је кад се враћа са посла. Облачи  се лагано јер   је температура просторије у којој ради 30 степени 
Целзијусових. Прашина у соби скупља му се у носу и устима. Провешће цели дан гушећи се како би зарадио мање од једног долара. Маска 
би компанију коштала мање од 10 центи”. 

Тема ПРАВО НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Ова тематска целина ученицима не представља новину јер  су питања о екологији и одрживом развоју већ обрађивали у ре- довним 
предметима, а неки од њих и у изборном програму Обра- зовање за одрживи развој. У оквиру Грађанског васпитања фокус треба да буде на 
Конвенцији о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у пита- њима животне средине 
(позната као и Архуска конвенција), која полази од схватања да свака особа има право да живи у здравој животној средини, али и дужност, 
како индивидуалну тако и у заједници са другима, да штити и унапређује животну средину у корист садашњих и будућих генерација. Како би 
ово право (и ду- жност) остварили, грађани морају да имају потпуну и благовреме- ну доступност информација, те право на учествовање у 
доношењу одлука и право на правну заштиту у питањима животне средине. Управо ово право пружа велике могућности да ученици 
истражују јер су бројни докази његовог кршења, како на локалном тако и на глобалном нивоу. Наравно, ученици се могу бавити и 
позитивним примерима поштовања тих права. За очекивати је да ће ученици са лакоћом осмишљавати пројекте којима ће се бавити у оквиру 
ове теме пратећи актуелне вести у вези са стањем животне среди- не и сарађујући са ученицима који су изабрали изборни програм 
Образовање за одрживи развој. За тему пројекта посебно су погод- ни они еколошки догађаји који имају локални карактер и који дају 
простор за сарадњу са званичним институцијама и невладиним ор- ганизацијама у овој области. 

Ученици који се буду определили да истражују кључни појам садржаја који се односи на „зелене” као волонтере и као по- литички 
покрет/партију остварују везу са темом из трећег разреда Грађанског васпитања Људска права, грађани, демократија. Како у нашој 
средини нису довољно познате акције које остварују удру- жења грађана у овој области једна од могућих идеја за пројекат може бити 
њихова промоција. 



 

 

Примери за подстицај 

 

Опасно наслеђе у виду контаминираног земљишта у Србији 

У медијима се 7.10.2019. могло прочитати да УНЕП (Про- грам заштите животне средине Уједињених нација), наводи да у Србији постоји 
14 напуштених индустријских локација које су идентификоване као приоритет за ремедијацију, односно за сана- цију постојећег загађења у 
циљу снижавања концентрације загађу- јућих материја до нивоа који не представља опасност по животну средину. Такође, утврђено је 
постојање више од 700 потенцијално загађених индустријских локација које су последица неадекватног збрињавања отпада. Ко то треба да 
реши и на који начин? 

Бициклом на посао 

И у Србији се обележава међународни Дан зимске вожње бициклом на посао (Winter Bike To Work Day), који повезује гра- дове широм света 
чији су се становници обавезали да бициклом иду на посао, у школу, на факултет… Зелени Србије истичу да во- жња бицикла има велики 
социјални, економски и еколошки значај. Пре свега, под тим се подразумева позитиван утицај на здравље људи и одржавање кондиције, 
уживање у природи, а представља јефтинији, еколошки и често бржи начин превоза, са „0%” емисије штетних гасова. То је важно јер од 
укупне количине загађујућих материја које се налазе у ваздуху у урбаним срединама, чак 70% потиче од издувних гасова моторних возила. 
Шта су препреке ве- ћој употреби бицикла у превозу људи у Србији? 

Употреба животиња у научно-истраживачке сврхе 

Употреба животиња у научно-истраживачке сврхе поделила је стручну и ширу јавност јер са једне стране експерименти на живо- тињама 
доносе корист људима (нпр. испробавање ефеката лекова и нових технологија), а са друге наносе патњу животињама. Лабора- торије у 
развијеним државама у обавези су да поступају у складу са процедурама, запослени научници похађају наменске семинаре, а све их 
контролишу врло строге и стриктне етичке комисије. Ме- ђутим и даље постоје лабораторије, посебно оне на бродовима у ничијим 
водама, где се у истраживањима користе животиње. 

Предности и недостаци генетски модификованих организама 

Најчешће генетички модификовани организми су биљке, чи- јем се генетичком материјалу додају гени који ће омогућити отпор- ност 
према некој болести. Циљ је да се добију бољи усеви. Ипак, јавност најчешће не гледа благонаклоно на ову методу јер постоји бојазан да 
би промене на генима биљака које користимо као храну могле да изазову промене на људским генима и загађење животне 
средине.Такође, генетички модификовани микроорганизми често изазивају бојазан као потенцијални изазивачи нових болести (нпр. 
свињски грип). Аргументи поборника ГМО су да су ови експери- менти управо ново поље за откривање лекова и терапија за оболе- ле. На 
пример, инсулин, који је неопходан дијабетичарима, увели- ко се производи путем генетички измењених бактерија. 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогу- ћавају да на страном језику разуме текстове које  слуша или чита  у 
приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним си- 
туацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. Владање 
страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, обра- зовању и раду. 
Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и са- радњу, уважавање 
различитости култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да ра- зуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са 
личним интересовањем и познатим областима и активно- стима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази 
жељену информацију у текстовима са темом од непо- средног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непо- средног 
окружења и ради сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да  разуме  суштину  текста  или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази 
се у не/предвидивим ситуацијама када му је неоп- ходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом изла- гању оствари свој 
интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија  излагања или дискуси- је о конкретним 
или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/ или образлаже различите 
предлоге. Чита и пише текстове о широ- ком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: РЕЦЕПЦИЈА (СЛУШАЊЕ И ЧИТАЊЕ) 

 



 

 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао сва- кодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основно 
лингвистичко знање, чита краће текстове написане стан- дардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/ или блиских 
области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у сва- кодневним ситуацијама и једноставна излагања  и  презентације из блиских 
области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 
сложене језичке структуре, ученик разуме оп- шти смисао и допунске информације, користећи различите техни- ке/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон 
разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр.адаптирана или 
оригинална прозна књижевна дела, актуелни но- вински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: ПРОДУКЦИЈА (ГОВОР И ПИСАЊЕ) 

 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичаје- ним 
општим и блиским темама. 

Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према моделу пише једноставне 
текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интере- совања, 
образовања, културе и сл. 

Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже и/или пре- ма 
упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усме- ној или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или 
самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих 
извора, износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или 
неформалну преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 1 + 0,5 часова 

Годишњи фонд часова 33 + 16,5 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја програма 



 

 

ОН 
1. Област језичке вештине − СЛУШАЊЕ 
2. СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства 
која се саопшта- вају разговетно и полако. 
2. СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције 
између двоје или више (са)говорника у личном, 
образовном и јавном контексту. 
2. СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или 
краћих монолошких излагања у образовном и јавном 
контексту. 
2. СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео 
записа у вези с темама из свакодневног живота 
(стандардни говор, разговетни изговор и спор ритам 
излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих 
текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернациона- лизми. 
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у 

једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, 
обавештења, кратке новинске вести ). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из 
свакодневног живота (натписи на јавним местима, 
упутства о руковању, етикете на производи- ма, 
јеловник и сл.). 
2. СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке 
књижевних дела, и друге поједностављене текстове 
који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине − ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. 
поздрављање, пред- стављање, захваљивање). 
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, 
прихвата или упућује понуду или позив. 
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 
приватном, јавном и образовном контексту. 
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, 
места, активно- сти, догађаје). 
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку 
презентацију о блиским темама. 
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, 
изјаве, упутства или питања. 
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези 
сa културом и традицијом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине − ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe 
(нпр. Изражава захвалност, извињење, упозорење). 
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 
свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, 
осећања). 

2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне 
податке, образо- вање, интересовања и сл. 
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз 
помоћ илустра- ција, табела, слика, графикона, детаљних 
упутстава. 
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из 
једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних 
речи и израза које му омогућавају изражавање 

– разуме и извршава упутства и 

налоге за различите 

активности, у приватним и 

јавним комуникативним 

ситуацијама, 

исказане стандарднојезичком 
артикулаци- јом, уз минимално 
ометање позадинским шумовима; 

– разуме општи садржај и 

важније поје- диности 

монолошких излагања у вези 

са друштвено релевантним и 

узрасно примереним темама, 

уколико се користи стандардни 

језик; 
– разуме општи смисао и 

најважније појединости 
информативних прилога из 

различитих медија о познатим, 

друштвено и узрасно 
релевантним темама, у којима се 
користи стандардни говор; 

– разуме битне елементе садржаја 

у краћим аудио и аудио-

визуелним формама, у који- ма 

се обрађују блиске, познате и 

узрасно примерене теме; 
– разуме општи садржај и 

идентификује важније 

појединости дијалошких 
форми у којима учествује двоје 
или више говор- ника, уколико 
је реч о размени информа- ција, 
мишљења и ставова на познате 
и блиске теме из свакодневног 

живота, уз 

употребу стандарднојезичких 

елемената и споријег ритма, уз 

евентуална понављања и 

појашњења; 

– разуме општи садржај и 
идентификује важније 
појединости дијалошких 
форми у којима учествује двоје 
или више говор- ника, уколико 

је реч о размени информа- ција, 
мишљења и ставова на познате 
и блиске теме из свакодневног 
живота, уз 

употребу стандарднојезичких 

елемената и споријег ритма, уз 

евентуална понављања и 

појашњења; 
– разуме садржај и већину 

тематски повеза- них 

појединости у текстовима 
савремене музике различитих 
жанрова, уз поновљена 
слушања и одговарајућу 
припрему; 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 
– разумевање говора; 
– комуникативна ситуација; 
– монолошко и дијалошко излагање; 
– стандардни језик; 
– изговор; 
– информативни прилози; 
– размена информација; 
– култура и уметност; 
– ИКТ; 



 

 

основних комуникативних функција у свакодневним 
ситуацијама. 
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице 
користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском 
тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 

– примењује стратегије читања 

које омо- гућавају откривање 

значења непознатих речи; 

– разуме општи садржај и 
најважније поје- диности 
дужих текстова у вези с темама 
везаним за лична 
интересовања; 

– разуме општи садржај и 

најважније појединости 

аутентичних, адаптираних и 

неаутентичних дужих текстова 

у вези с блиским темама; 

– разуме општи садржај и 
најважније појединости 
текстова о мање познатим 
темама, које спадају у шири 
спектар интересовања; 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 
– разумевање прочитаног текста; 
– врсте текстова; 
– издвајање поруке и суштинских 

информација; 
– препознавање основне аргументације; 
– непознате речи; 
– ИКТ; 

2.СТ.1.5.5. Примењује основну 

правописну норму. 2.СТ.1.5.6. Користи 

неутралан језички регистар. СН 
1. Област језичке вештине − СЛУШАЊЕ 
2. СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и обавештења о 

темама из свакодневног живота и делатности. 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости 

разговора или расправе између двоје или више 

(са)говорника у приватном, образовном и јавном 

контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости 

монолошког излагања у образовном и јавном 
контексту уколико је излагање јасно и добро 
структурирано. 

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа 

(аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне 

информације у текстовима о блиским темама из 

образовног и јавног контекста. 

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу 

контекста који му је близак. 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у 

личној преписци. 2.СТ.2.2.4. Проналази потребне 

информације у уобичајеним писаним документима (нпр. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем 
тексту са пре- тежно сложеним структурама, у комe се 

износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински 
чланци и стручни текстови). 

2. СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове 

и прилагођене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и 

других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан 

разговор и укључује се у дискусију на теме како од 

личног интереса, тако и оне о свакоднев- ном животу. 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, 

искуства, планове као и коментаре о мишљењима 
других учесника у разговору. 

2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације 

о познатим те- мама у формалним ситуацијама (нпр. у 

установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или 

препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, 

искуства. 
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о 

– разуме општи садржај и 

најважније појединости дужих 

текстова о различитим 

конкретним и делимично 

апстрактним темама; 
– разуме текстове који садрже 

различита упутства; 
– разуме краће савремене 

књижевне текстове различитих 
жанрова, примерене узрасту; 

 

– користи самостално циљни језик 

као језик комуникације; 

– говори о познатим темама и 

темама које су из домена 

његовог интересовања на 

кохерентан начин, 

примењујући познату лексичку 

грађу и језичке структуре; 
– препричава неки догађај или 

дешавање и износи очекивања 
у вези са тим; 

– укратко образлаже и 

објашњава разлоге догађаја 

или дешавања; 

– образлаже своје мишљење и 

реагује на мишљење других; 

– излаже пред публиком, на 

разумљив начин, унапред 

припремљену презента- цију на 

познате и одабране теме уз 

помоћ визуелног подстицаја; 

– током и после презентације 
разуме питања у вези са темом, 
одговара на њих и пружа 
додатна објашњења; 

– учествује у дијалогу и 

размењује ми- шљења и 

информације у вези са својим 

окружењем и свакодневним 

ситуацијама; 
– интерпретира тематски 

прилагођене песме, 
рецитације и скечеве; 

– користи интонацију, ритам и 

висину гласа у складу са 
сопственом комуникативном 
намером и са степеном 
формалности говорне 
ситуације; 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– усмено изражавање; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– функционална комуникација; 
– интервјуисање; 
– интонација; 
– дијалог; 



 

 

темама из свог окружења или струке. 

2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају 

нпр. књиге, филма и сл. 

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у 

вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других 

народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, 

истичући битне детаље. 

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси 

информације, износи лични став и аргументе. 

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и 

наративне текстове о разноврсним темама из области 

личних интересовања и искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из лич- ног искуства, приватног, образовног и 

јавног контекста. 

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са 

кратким и/или једноставним текстом из познатих 

области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају 

успешну комуникаци- ју у предвидивим/ свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 2.СТ.2.5.2. 

Правилно разуме и користи већи број сложенијих 

језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су 

правопис, интер- пункција и организација углавном 

добри. 

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; 

познаје прави- ла понашања и разлике у култури, 

обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик 

учи. 

НН 
1. Област језичке вештине − СЛУШАЊЕ 
2. СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за 

разговор или расправу са сложеном аргументацијом у 

којoj се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и 

професионалном контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са 
сложеном аргумента- цијом уз помоћ пропратног 
материјала. 

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме 

се износе ставо- ви на теме из друштвеног или 

професионалног живота. 
2. Област језичке вештине − ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај 

разноврсних текстова, примењујући одговарајуће 

технике/врсте читања. 
2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз 
одговарајућу технику чита- ња, долази до потребних 

информација из области личног интересовања. 
2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са 
струком или личним интересовањима. 

– пише текст примењујући 

правила право- писа и 

интерпункције, поштујући 

основна начела организације 

текста; 
– пише текстове о блиским 

темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 

– пише краће прегледе/ 

сажетке књига, филмова, тв 

емисија и сл. користећи 

једноставне изразе; 
– описује утиске, мишљења, 

осећања, истиче предности и 
мане неке појаве или поступка; 

– пише белешке, поруке 

(имејлове, смс поруке и сл), 

детаљне извештаје у којима 

тражи или преноси релевантне 

инфор- мације; 
– пише одговоре у којима тражи 

и преноси релевантне 
информације и објашњења 
користећи стандардне формуле 
писаног изражавања; 

– пише о властитом искуству, 

описује своје утиске, планове и 

очекивања износећи личан став 

и аргументе; 
– пише текстове према моделу, 

тумачи и описује илустрације, 

табеле, слике, графи- коне, 
истичући релевантне детаље; 

– пише неформална 
писма/мејлове/позивни- це и сл. 
користећи се устаљеним 
изразима за 

одбијање/прихватање позива, 
извињења и сл; 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– писмено изражавање; 
– врсте текста; 
– описивање; 
– стандардне формуле писаног 

изражавања; 
– лексика и комуникативне функције; 
– ИКТ; 

– познаје основне одлике 

екосистема и дру- штвеног 

система земаља чији језик учи и 

разуме њихову међусобну 

условљеност; 
– објашњава на једноставан начин 

традици- онално схваћене 
одлике властите културе 

припадницима страних култура; 

– објашњава, на једноставан 

начин, тради- ционално схваћене 

одлике култура чији језик учи 

припадницима властите културе; 

– увиђа и разуме да поступци 
учесника у свакодневним 
комуникативним ситуација- ма 
могу да буду протумачени на 
различите начине; 

– увиђа и разуме постојање 

културног плуралитета у 

својој земљи и земљама чији 

језик учи; 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
– интеркултурност; 
– екосистем; 
– друштвени систем; 
– правила понашања; 
– стереотипи; 
– стилови у комуникацији на страном 

језику; 
– ИКТ; 



 

 

2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у 

стручним текстовима на основу сопственог предзнања 

(нпр. специјализовани чланци, приручни- ци, сложена 

упутства). 
2. СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или 
чланка о конкретним или апстрактним темама у коме 

аутор износи нарочите ставове и гледишта. 2.СТ.3.2.6. 
Разуме одломке оригиналних књижевних дела и 
текстове који се односе на цивилизацијске тековине, 
културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине − ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и 

неформалним разговорима/ дискусијама о општим и 

стручним темама, с једним или више саговор- ника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење 
детаљних обја- шњења, аргумената и коментара. 

2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним 

темама; објашњава своје становиште износећи 

преднoсти и недостатке различитих тачака гледишта и 

одговара на питања слушалаца. 
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. 
новинског чланка, доку- ментарног програма, дискусија, 

излагања и вести (препричава, резимира, преводи). 

2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава 

мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима 

свог и других народа. 
4. Област језичке вештине − ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима 

изражава властиту емо- тивну реакцију, 

наглашавајући детаље неког догађаја или искуства и 

коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма 
различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст 

о стварним или измишљеним догађајима. 

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из 

различитих извора и нуди аргументована решења у 

вези с одређеним питањима; јасно и детаљно 

исказује став, осећање, мишљење или реакцију. 

2.СТ.3.4.5. Пише извештај/ преводи садржаје и 
информације из дужих и сложенијих текстова из 
различитих области које чита или слуша (нпр. 
препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, 

израза и идио- ма, који му омогућавају да се изражава 

јасно, течно, прецизно и детаљно. 2.СТ.3.5.2. Разуме 

целокупни репертоар граматичких структура и активно 

користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 

доследно примењујући језичка правила, правила 

организације текста и правописну норму. 

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и 
неформални језички регистар. 

– реагује адекватно на најчешће 

облике примереног и 

непримереног понашања у 

контексту културе земље/ 

земаља чији 
језик учи, примењујући обрасце 
љубазног понашања; 

– користи фреквентније 

регистре у кому- никацији на 

страном језику у складу са 

степеном формалности 

комуникативне ситуације; 
– користи на креативан начин 

ограничена знања из 
различитих језика како би успе- 
шно остварио комуникативну 
намеру; 

– истражује различите аспекте 

култура земље/ земаља чији 

језик учи у оквиру својих 

интересовања; 
– користи савремене видове 

комуникације у откривању 

културе земље/ земаља чији 
језик учи; 

– користи знање страног језика у 

различи- тим видовима реалне 

комуникације; 

 

– преноси, на структурисан 

начин, основне информација из 

више сродних текстова, у 

писаном и усменом облику; 

– преноси општи садржај из 
текстуалних извора у којима 
се износе различити ставови, 
у писаном облику; 

– преноси, у усменом облику, 

садржај усменог излагања или 

писаног текста при- 

лагођавајући регистар и стил 

потребама комуникативне 

ситуације. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

– стратегије преношења поруке са 

матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи; 
– посредовање; 

 

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ  

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Именице 

Именице N – деклинације: Mensch, Herr, Nachbar, Kollege, Präsident 
Поименичени партиципи: der Angestellte, die Studierenden 
Валентност најфреквентнијих именица: Teilnahme an, Abhän- gigkeit von, Angst vor, Streben nach 
Деклинација именица страног порекла: Album, Atlas, Gymna- sium, Labor, Virus... 
Неправилна множина именица: Regen/Regenfälle, Rat/Rat- schläge, Sport/Sportarten 



 

 

Придеви 

Изведени суфиксацијом од глагола, именица и прилога: gest- rig, heutig, launisch, verständnisvoll, trinkbar, zwanzigjährig, schreck- 
lich, fehlerfrei, erfolglos, kalorienarm 

Изведени префиксацијом: unzufrieden, demotiviert, ineffektiv 
Сложени: gleichgültig, selbstbewusst, oberflächlich 

Јака, слаба и мешовита придевска промена у номинативу,ге- нитиву, дативу и акузативу једнине и множине – рецептивно и про- дуктивно 

Најфреквентнији придеви са предлозима: beliebt bei, stolz auf, reich an, bekannt für 
Партицип презента и партицип перфекта у функцији атри- бута: das lachende Kind, der zerbrochene Spiegel, ein sprechender Papagei, 

Schlange stehende Leute 

Члан 

Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), присвојни (mein-, dein-, sein-, ihr-, unser-, euer/eure, Ihr-), показни (dieser, diese, dieses), 
негациони (kein, keine), неодређени (manche, einige, solche). Употреба члана – систематизација градива из прва три разреда. 

Бројеви 

Основни и редни бројеви (der siebte Аchte, am siebten Еrsten) 
Најфреквентнији разломци и проценти у контексту тумачења једноставних графикона и статистичких приказа (mehr als /weniger als / 

knapp / über die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel, zwei Drittel, 75% der Befragten) 

Предлози 

Употреба предлога за изражавање временских, просторних, узрочних и начинских односа – систематизација градива из прет- ходних 
разреда – предлози са акузативом (Ich kaufe ein Geschenk für dich.), са дативом (Sie arbeitet bei einem Zahnarzt.), предлози са дативом и 
акузативом (Er ist in der Schule. Sie kommt in die Schule.), најфреквентнији предлози са генитивом (während, wegen, statt, trotz, außerhalb, 
innerhalb). 

Глаголи 

Глаголска времена: презент, претерит, перфекат, плусквам- перфекат и футур слабих, јаких и неправилних глагола, помоћних и модалних 
глагола, глагола са наглашеним и ненаглашеним пре- фиксима. 

Најфреквентнији глаголи са префиксима који могу да буду одвојиви и неодвојиви у зависности од значења (unterhalten, übersetzen). 

Глагол lassen у презенту, претериту и перфекту. Глаголи sehen и hören у споју са другим глаголом у инфинитиву у презенту и перфекту 
(Ich habe ihn kommen sehen.). 

Глаголи са предлозима (warten auf, denken an, träumen von, sich verabreden mit) уз лица ствари и појаве. 
Глаголи са предлозима + корелат + dass реченица (Ich ärgere mich darüber, dass...). 

Конјунктив помоћних и модалних глагола и „würde” + инфи- нитив – систематизација. 

Конјунктив плусквамперфекта у функцији изражавања жаље- ња за радњама које се нису одиграле (Wenn ich bloß mehr gelernt hätte / 
Hätte ich bloß mehr gelernt!, Wenn ich bloß früher gekommen wäre / Wäre ich bloß früher gekommen! Wenn ich früher gekommen wäre, hätte ich dir 
geholfen. Das hätte ich ihr sagen sollen.) 

Слагање  времена  у  оквиру  временске   реченице   уведе- не везником nachdem (Nachdem ich aufgestanden bin, wasche ich mich. 
Nachdem ich nach Hause gekommen war, habe ich zu Mittag gegegessen) 

Инфинитив са „zu”, конструкције um... zu (Er sprat, um ein neues Auto zu kaufen), statt ... zu ohne ... zu. 
Презент, претерит и перфекат пасива радње – рецептивно     и продуктивно (Dieses Buch wird viel gelesen. Die Wohnung wurde renoviert. 

Das Auto ist verkauft worden.) 
Пасив презента и претерита уз модалне глаголе. (Unser Haus muss/musste verkauft werden). 
Презент и претерит пасива стања. (Die Tür ist/war geöffnet.) 
Пасивне парафразе. (Das Wasser ist trinkbar. Der Wagen ist zu reparieren. Die Wohnung lässt sich renovieren.) 
Најфреквентнији функционални глаголски спојеви: eine Entscheidung treffen, (sich) Wünsche erfüllen 

Неуправни говор – искључиво рецептивно 

За истовременост 

Sie sagt: ”Ich schreibe einen Brief an meinen Freund.” Sie sagt, dass sie einen Brief an ihren Freund schreibe.За радњу која се 
десила пре момента говора; перфект или плусквамперфект конјунктива 
Sie sagt: ”Ich habe einen Roman von. T. Mann gelesen. Sie sagt, sie habe/hätte einen Roman von T. Mann gelesen. Sie sagt, dass sie... 

За радњу која се дешава после момента говора: футур кон- јунктива или облик ”würde” 

Sie sagt: ”Ich werde einen Roman von T. Mann lesen.” Sie sagt, sie werde/würde einen Roman von T. Mann lesen. Sie sagt, dass sie... 

Везници и везнички изрази 

Конјунктори и субјунктори und, oder, aber, doch, sondern, dass, sodass, weil, da, denn, wenn, als, während, bis, seit, bevor, nachdem, 
damit, indem, wie, als ob, sowohl... als auch, entweder...oder, weder...noch, nicht nur... sondern auch, je...desto, falls, (an)statt dass, ohne dass 

Заменице 

Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу, повратна заменица у дативу и акузативу, упитне заменице welch– и was für ein-, 
релативне заменице у номинативу, генитиву, дативу и акуза- тиву. Неодређене заменице (einer/eine/eins/welche) и присвојне 
(meiner/meine/meins), негационе заменице (keiner/keine/keins) 



 

 

Прилози 

За време (gestern), место (hier, dort), начин (allein), количину (viel, wenig ), узрок (deshalb, darum), заменички прилози (woran, dafür). 
Партицип презента у функцији прилошке одредбе: Er geht singend nach Hause. 
Партицип презента у функцији предикатива: Die Arbeit ist anstrengend. 

Pеченице 

Изјавне реченице, упитне реченице, независне и зависне ре- ченице. 

Ред речи у реченици, правило TE– KA– MO– LO-– хијерархи- ја прилошких одредби у реченици. 

Промена у реду речи у кондиционалној и поредбеној/начин- ској реченици условљеног изостављањем везника wenn и скраћи- вањем 
везника als ob – рецептивно. 

Лексикографија 

Структура једнојезичних речника и служење њима. Упозна- вање са електронским лексикографским изворима. Коришћење апликација – 
лексикографских помагала. 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именичка и глаголска група 

– Систематизација употребе свих врста чланова. 

– Изостављање чланова (рецептивно). 
– Систематизација бројева. 
– Употреба већег броја придева испред и иза именица (рецеп- тивно). 
– Систематизација компаратива и суперлатива-неправилан компаратив и суперлатив. 

– Праве неодређене заменице. 
– Систематизација презента и перфеката субјунктива упо- требљених иза најфреквентнијих глагола, униперсоналних конструкција и 

везника. 
– Антериорни футур. 
– Аорист (рецептивно). 
– Инфинитив перфекта. 

Предлози 

– Систематизација употребе предлога и фреквентних предло- жних израза.Прилози 

– Место прилога употребљених са простим и сложеним вре- менима. 

Прилози на – ment и – amment/– emment. 

Модалитети и форме реченице 

– Систематизација пасива (без израженог агенса; са агенсом уведеним предлогом par); агенс уведен предлогом de . 

Сложене реченице 

– Инфинитивне реченице (рецептивно). 

– Систематизација најфреквентнијих везника и предложних конструкција у временским, узрочним, последичним, кон- цесивним, 

опозитивним и финалним реченицама. 

– Систематизација сва три типа погодбених реченица. 
 

 

Синтакса: 

– Систематизација до сада научених зависно-сложених рече- ница (временске, узрочне, последичне) у индикативу и уз инфинитив: 
– Намерна зависно-сложена реченица уз везник para que 
– Условна зависно-сложена реченица уз везник si 

– Директни и индиректни говор 



 

 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

Разред 
Недељни фонд часова Четврти 
1 + 0,5 часова 

Годишњи фонд часова 33 + 16,5 часова 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја програма 

ОН 
1. Област језичке вештине − СЛУШАЊЕ 
2. СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства 

која се саопшта- вају разговетно и полако. 

2. СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције 

између двоје или више (са)говорника у личном, 

образовном и јавном контексту. 

2. СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или 

краћих монолошких излагања у образовном и јавном 

контексту. 

2. СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео 

записа у вези с темама из свакодневног живота 

(стандардни говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих 

текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернациона- лизми. 
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у 
једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, 

обавештења, кратке новинске вести). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из 

свакодневног живота (натписи на јавним местима, 

упутства о руковању, етикете на производи- ма, 

јеловник и сл.). 
2. СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке 

књижевних дела, и друге поједностављене текстове 
који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине − ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. 

поздрављање, пред- стављање, захваљивање). 

2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, 

прихвата или упућује понуду или позив. 

2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у 

приватном, јавном иобразовном контексту. 

2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, 

места, активно- сти, догађаје). 

2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама. 

2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, 

изјаве, упутства или питања. 

2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези 

– разуме и извршава упутства и 

налоге за различите 

активности, у приватним и 

јавним комуникативним 

ситуацијама, 
исказане стандарднојезичком 

артикулаци- јом, уз минимално 
ометање позадинским шумовима; 

– разуме општи садржај и 

важније поје- диности 

монолошких излагања у вези 

са друштвено релевантним и 

узрасно примереним темама, 

уколико се користи стандардни 

језик; 

– разуме општи смисао и 
најважније појединости 
информативних прилога из 
различитих медија о познатим, 
друштвено и узрасно 
релевантним темама, у којима се 

користи стандардни говор; 

– разуме битне елементе садржаја 

у краћим аудио и аудио-

визуелним формама, у који- ма 

се обрађују блиске, познате и 

узрасно примерене теме; 
– разуме општи садржај и 

идентификује важније 
појединости дијалошких форми 

у којима учествује двоје или 
више говорни- ка, уколико је реч 
о размени информација, 
мишљења и ставова на познате 
и блиске теме из свакодневног 
живота, уз употребу 

стандарднојезичких елемената и 

споријег ритма; 
– разуме садржај и већину 

тематски повеза- них 
појединости у текстовима 
савремене музике различитих 
жанрова, уз поновљена слушања 

и одговарајућу припрему. 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 
– разумевање говора; 
– комуникативна ситуација; 
– монолошко и дијалошко излагање; 
– стандардни језик; 
– изговор; 
– информативни прилози; 
– размена информација; 
– аргументација; 
– невербална и паравербална 

комуникација; 
– култура и уметност; 
– ИКТ 



 

 

сa културом и традицијом свог и других народа. 
4. Област језичке вештине − ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe 

(нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење). 

2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 

свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, 

осећања). 

2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне 

податке, образо- вање, интересовања и сл. 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз 

помоћ илустра- ција, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних 

речи и израза које му омогућавају изражавање 

основних комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице 

користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском 

тачношћу уобичајене речи које користи у говору. 

2.СТ.1.5.5. Примењује основну 

правописну норму. 2.СТ.1.5.6. Користи 

неутралан језички регистар. СН 
1. Област језичке вештине − СЛУШАЊЕ 
2. СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и обавештења о 

темама из свакодневног живота и делатности. 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости 

разговора или расправе између двоје или више 

(са)говорника у приватном, образовном и јавном 

контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости 
монолошког излагања у образовном и јавном 
контексту уколико је излагање јасно и добро 

структурирано. 

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа 

(аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандaрдним језиком. 
2. Област језичке вештине − ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне 
информације у текстовима о блиским темама из 
образовног и јавног контекста. 

– примењује стратегије читања 

које омо- гућавају откривање 

значења непознатих речи; 
– разуме општи садржај и 

најважније поје- диности 
дужих текстова у вези с темама 
везаним за лична 
интересовања; 

– разуме општи садржај и 

најважније појединости 

аутентичних, адаптираних и 

неаутентичних дужих текстова 

у вези с блиским темама; 
– разуме општи садржај и 

најважније појединости 
текстова о мање познатим 
темама, које спадају у шири 

спектар интересовања; 

– разуме општи садржај и 

најважније појединости дужих 

текстова о различитим 

конкретним и делимично 

апстрактним темама; 
– разуме текстове који садрже 

различита упутства; 
– разуме дуже и сложеније 

савремене књижевне текстове 

различитих жанрова, 
примерене узрасту; 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 
– разумевање прочитаног текста; 
– врсте текстова; 
– стратегија читања; 
– ИКТ; 

– користи самостално циљни језик 

као језик комуникације; 

– говори, с лакоћом, о познатим 

темама и темама које су из 

домена његовог интере- совања 

на кохерентан начин, примењу- 

јући познату лексичку грађу и 

језичке структуре; 

– препричава неки догађај или 
дешавање и износи очекивања 
у вези са тим; 

– укратко образлаже и 

објашњава разлоге догађаја 

или дешавања; 

– образлаже своје мишљење и 

реагује на мишљење других; 

– излаже пред публиком, на 

разумљив начин, унапред 

припремљену презента- цију на 

познате и одабране теме уз 

помоћ визуелног подстицаја; 

– током и после презентације 
разуме питања у вези са темом, 
одговара на њих и пружа 
додатна објашњења; 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– усмено изражавање; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– функционална комуникација; 
– дијалог; 
– интерпретирање; 
– образлагање; 
– аргументација; 
– ставови; 
– ИКТ; 



 

 

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу 

контекста који му је близак. 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у 

личној преписци. 2.СТ.2.2.4. Проналази потребне 

информације у уобичајеним писаним документима (нпр. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 

2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем 
тексту са пре- тежно сложеним структурама, у комe се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински 
чланци и стручни текстови). 

2. СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове 

и прилагођене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и 

других народа. 
3. Област језичке вештине − ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан 

разговор и укључује се у дискусију на теме како од 

личног интереса, тако и оне о свакоднев- ном животу. 
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, 

искуства, планове као и коментаре о мишљењима 
других учесника у разговору. 

2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације 

о познатим те- мама у формалним ситуацијама (нпр. у 

установама и на јавним местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или 

препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, 

искуства. 

2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о 
темама из свог окружења или струке. 

2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају 

нпр. књиге, филма и сл. 

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у 

вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других 

народа. 
4. Област језичке вештине − ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, 

истичући битне детаље. 

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси 

информације, износи лични став и аргументе. 

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и 

наративне текстове о разноврсним темама из области 

личних интересовања и искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из лич- ног искуства, приватног, образовног и 

јавног контекста. 

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са 

кратким и/или једноставним текстом из познатих 

области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају 

успешну комуни- кацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број 

сложенијих језичких структура. 
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су 

правопис, интер- пункција и организација углавном 

добри. 

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални 

регистар; познаје прави- лапонашања и разлике у 

култури, обичајима и веровањима своје земље и земље 

чији језик учи. 

– учествује у дијалогу и 

размењује ми- шљења и 

информације у вези са својим 

окружењем и свакодневним 

ситуацијама; 
– интерпретира тематски 

прилагођене песме, 
рецитације и скечеве; 

– користи интонацију, ритам и 

висину гласа у складу са 
сопственом комуникативном 
намером и са степеном 
формалности говорне 
ситуације; 

 

– пише текст примењујући 

правила право- писа и 

интерпункције, поштујући 

основна начела организације 

текста; 
– пише текстове о блиским 

темама из свог окружења и 
подручја интересовања; 

– пише краће прегледе/ 

сажетке књига, филмова, тв 

емисија и сл. користећи 

једноставне изразе; 

– описује утиске, мишљења, 
осећања, истиче предности и 
мане неке појаве или поступка; 

– пише белешке, поруке 

(имејлове, смс поруке и сл.), 

детаљне извештаје у којима 

тражи или преноси релевантне 

инфор- мације; 
– пише одговоре у којима тражи 

и преноси релевантне 

информације и објашњења 
користећи стандардне формуле 
писаног изражавања; 

– пише о властитом искуству, 

описује своје утиске, планове и 

очекивања износећи ли- чан став 

и аргументе сложенијим 

језичким средствима; 
– пише текстове према моделу, 

тумачи и описује илустрације, 

табеле, слике, графи- коне, 
истичући релевантне детаље; 

– пише неформална 

писма/мејлове/позивни- це и сл. 
користећи се устаљеним 
изразима за 

одбијање/прихватање позива, 
извињења и сл; 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
– писмено изражавање 
– врсте текста; 
– описивање; 
– стандардне формуле писаног 

изражавања 
– издвајање и преношење 

релевантних информа- ција; 
– лексика и комуникативне функције; 
– ИКТ; 

– познаје основне одлике 

екосистема и дру- штвеног 

система земаља чији језик учи и 

разуме њихову међусобну 

условљеност; 

– објашњава на једноставан начин 
традици- онално схваћене 
одлике властите културе 
припадницима страних култура; 

– објашњава, на једноставан 

начин, тради- ционално схваћене 

одлике култура чији језик учи 

припадницима властите културе; 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 
– интеркултурност; 
– екосистем; 
– друштвени систем; 
– правила понашања; 
– одрживи развој; 
– стереотипи; 
– стилови у комуникацији на страном 

језику; 
– ИКТ; 
– електронске поруке, СМС поруке, 

дискусије на блогу или форуму, 

друштвене мреже; 



 

 

НН 
1. Област језичке вештине − СЛУШАЊЕ 
2. СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за 

разговор или расправу са сложеном аргументацијом у 

којoj се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и 

професионалном контексту. 
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са 
сложеном аргумента- цијом уз помоћ пропратног 
материјала. 

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме 

се износе ставо- ви на теме из друштвеног или 

професионалног живота. 
2. Област језичке вештине − ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај 

разноврсних текстова, примењујући одговарајуће 

технике/врсте читања. 

2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз 

одговарајућу технику чита- ња, долази до потребних 

информација из области личног интересовања. 

2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са 

струком или личним интересовањима. 
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у 
стручним текстовима на основу сопственог предзнања 

(нпр. специјализовани чланци, приручни- ци, сложена 
упутства). 

2. СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или 

чланка о конкретним или апстрактним темама у коме 

аутор износи нарочите ставове и гледишта. 2.СТ.3.2.6. 

Разуме одломке оригиналних књижевних дела и 

текстове који се односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 
3. Област језичке вештине − ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и 

неформалним разговорима/ дискусијама о општим и 

стручним темама, с једним или више саговор- ника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење 
детаљних обја- шњења, аргумената и коментара. 
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним 

темама; објашњава своје становиште износећи 
преднoсти и недостатке различитих тачака гледишта и 
одговара на питања слушалаца. 

– увиђа и разуме да поступци 
учесника у свакодневним 
комуникативним ситуација- ма 
могу да буду протумачени на 
различите начине; 

– увиђа и разуме постојање 

културног плуралитета у 

својој земљи и земљама чији 

језик учи; 
– реагује адекватно на најчешће 

облике примереног и 
непримереног понашања у 
контексту културе земље/ 
земаља чији 

језик учи, примењујући обрасце 

љубазног понашања; 

– користи фреквентније 

регистре у кому- никацији на 

страном језику у складу са 

степеном формалности 

комуникативне ситуације; 
– користи на креативан начин 

ограничена знања из 
различитих језика како би успе- 
шно остварио комуникативну 

намеру; 

– истражује различите аспекте 

култура земље/ земаља чији 

језик учи у оквиру својих 

интересовања; 

– користи савремене видове 
комуникације у откривању 
културе земље/ земаља чији 
језик учи; 

– користи знање страног језика у 

различи- тим видовима реалне 

комуникације; 

 

2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. 

новинског чланка, доку- ментарног програма, дискусија, 

излагања и вести (препричава, резимира, преводи). 

2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава 
мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима 
свог и других народа. 
4. Област језичке вештине − ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима 

изражава властиту емо- тивну реакцију, 

наглашавајући детаље неког догађаја или искуства и 

коментаришући туђе ставове. 

2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма 
различитог садржаја за личне потребе и потребе струке. 

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст 

о стварним или измишљеним догађајима. 

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из 

различитих извора и нуди аргументована решења у 

вези с одређеним питањима; јасно и детаљно 

исказује став, осећање, мишљење или реакцију. 
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и 

информације из дужих и сложенијих текстова из 
различитих области које чита или слуша (нпр. 
препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, 

израза и идио- ма, који му омогућавају да се изражава 

јасно, течно, прецизно и детаљно. 2.СТ.3.5.2. Разуме 

– преноси, на структурисан 

начин, основне информација из 

више сродних текстова, у 

писаном и усменом облику; 
– преноси општи садржај из 

текстуалних извора у којима 
се износе различити ставови, 
у писаном облику; 

– преноси, у усменом облику, 

садржај усменог излагања или 

писаног текста при- 

лагођавајући регистар и стил 

потребама комуникативне 

ситуације; 
– посредује у неформалној 

усменој интерак- цији уз 
уважавање различитих 
културних вредности и 

избегавајући двосмислености и 
нејасноће. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

– преношење поруке са матерњег на 

страни језик/са страног на матерњи; 

– стратегије преношења поруке са 

матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи; 
– посредовање у неформалној усменој 

интеракцији; 
– превођење. 



 

 

целокупни репертоар граматичких структура и активно 

користи све уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, 

доследно примењујући језичка правила, правила 

организације текста и правописну норму. 
2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и 

неформални језички регистар. 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Именице 

Именице N – деклинације: Mensch, Herr, Nachbar, Kollege, Präsident 
Поименичени партиципи: der Angestellte, die Studierenden 
Валентност најфреквентнијих именица: Teilnahme an, Abhän- gigkeit von, Angst vor, Streben nach 
Деклинација именица страног порекла: Album, Atlas, Gymna- sium, Labor, Virus... 
Неправилна множина именица: Regen/Regenfälle, Rat/Rat- schläge, Sport/Sportarten 

Придеви 

Изведени суфиксацијом од глагола, именица и прилога: gestrig, heutig, launisch, verständnisvoll, trinkbar, zwanzigjährig, schrecklich, 
fehlerfrei, erfolglos, kalorienarm 

Изведени префиксацијом: unzufrieden, demotiviert, ineffektiv 
Сложени: gleichgültig, selbstbewusst, oberflächlich 

Јака, слаба и мешовита придевска промена у номинативу,ге- нитиву, дативу и акузативу једнине и множине – рецептивно и про- дуктивно 

Најфреквентнији придеви са предлозима: beliebt bei, stolz auf, reich an, bekannt für 
Партицип презента и партицип перфекта у функцији атри- бута: das lachende Kind, der zerbrochene Spiegel, ein sprechender Papagei, 

Schlange stehende Leute 

Члан 

Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), присвојни (mein-, dein-, sein-, ihr-, unser-, euer/eure, Ihr-), показни (dieser, diese, 
dieses), негациони (kein, keine), неодређени (manche, einige, solche). Употреба члана – систематизација градива из прва три разреда. 

Бројеви 

Основни и редни бројеви (der siebte Аchte, am siebten Еrsten) 
Најфреквентнији разломци и проценти у контексту тумачења једноставних графикона и статистичких приказа (mehr als /weniger als 

/ knapp / über die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel, zwei Drittel, 75% der Befragten) 

Предлози 

Употреба предлога за изражавање временских, просторних, узрочних и начинских односа – систематизација градива из прет- ходних 
разреда – предлози са акузативом (Ich kaufe ein Geschenk 



 

 

für dich.), са дативом (Sie arbeitet bei einem Zahnarzt.), предлози са дативом и акузативом (Er ist in der Schule. Sie kommt in die Schule.), најфреквентнији предлози са генитивом 
(während, wegen, statt, trotz, außerhalb, innerhalb). 

Глаголи 

Глаголска времена: презент, претерит, перфекат, плусквам- перфекат и футур слабих, јаких и неправилних глагола, помоћних и модалних глагола, глагола са наглашеним и 
ненаглашеним пре- фиксима. 

Најфреквентнији глаголи са префиксима који могу да буду одвојиви и неодвојиви у зависности од значења (unterhalten, übersetzen). 

Глагол lassen у презенту, претериту и перфекту. 

Глаголи sehen и hören у споју са другим глаголом у инфини- тиву у презенту и перфекту (Ich habe ihn kommen sehen.). 
Глаголи са предлозима (warten auf, denken an, träumen von, sich verabreden mit) уз лица ствари и појаве. 
Глаголи са предлозима + корелат + dass реченица (Ich ärgere mich darüber, dass...). 

Конјунктив помоћних и модалних глагола и „würde” + инфи- нитив – систематизација. 

Конјунктив плусквамперфекта у функцији изражавања жаље- ња за радњама које се нису одиграле (Wenn ich bloß mehr gelernt hätte / Hätte ich bloß mehr gelernt!, Wenn ich bloß 
früher gekommen wäre / Wäre ich bloß früher gekommen! Wenn ich früher gekommen wäre, hätte ich dir geholfen. Das hätte ich ihr sagen sollen.) 

Слагање  времена  у  оквиру  временске   реченице   уведе- не везником nachdem (Nachdem ich aufgestanden bin, wasche ich mich. Nachdem ich nach Hause gekommen war, habe ich 
zu Mittag gegegessen) 

Инфинитив са „zu”, конструкције um... zu (Er sprat, um ein neues Auto zu kaufen), statt ... zu, ohne ... zu. 
Презент, претерит и перфекат пасива радње – рецептивно     и продуктивно (Dieses Buch wird viel gelesen. Die Wohnung wurde renoviert. Das Auto ist verkauft worden.) 
Пасив презента и претерита уз модалне глаголе. (Unser Haus muss/musste verkauft werden). 
Презент и претерит пасива стања. (Die Tür ist/war geöffnet.) 
Пасивне парафразе. (Das Wasser ist trinkbar. Der Wagen ist zu reparieren. Die Wohnung lässt sich renovieren.) 
Најфреквентнији функционални глаголски спојеви: eine Entscheidung treffen, (sich) Wünsche erfüllen 

Неуправни говор – искључиво рецептивно 

За истовременост 

Sie sagt: ”Ich schreibe einen Brief an meinen Freund.” Sie sagt, dass sie einen Brief an ihren Freund schreibe. 
За радњу која се десила пре момента говора; перфект или плусквамперфект конјунктива 

Sie sagt: ”Ich habe einen Roman von. T. Mann gelesen. Sie sagt, sie habe/hätte einen Roman von T. Mann gelesen. Sie sagt, dass sie... 
За радњу која се дешава после момента говора: футур кон- јунктива или облик ”würde” 

Sie sagt: ”Ich werde einen Roman von T. Mann lesen.” Sie sagt, sie werde/würde einen Roman von T. Mann lesen. Sie sagt, dass sie... 

Везници и везнички изрази 

Конјунктори и субјунктори und, oder, aber, doch, sondern, dass, sodass, weil, da, denn, wenn, als, während, bis, seit, bevor, nachdem, damit, indem, wie, als ob, sowohl... als auch, 
entweder...oder, weder...noch, nicht nur... sondern auch, je...desto, falls, (an)statt dass, ohne dass 

Заменице 

Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу, повратна заменица у дативу и акузативу, упитне заменице welch-и was für 

ein-, релативне заменице у номинативу, генитиву, дативу и акуза- тиву. Неодређене заменице (einer/eine/eins/welche) и присвојне (meiner/meine/meins), негационе заменице 
(keiner/keine/keins) 

Прилози 

За време (gestern), место (hier, dort), начин (allein), количину (viel, wenig), узрок (deshalb, darum), заменички прилози (woran, dafür). 



 

 

Партицип презента у функцији прилошке одредбе: Er geht singend nach Hause. 
Партицип презента у функцији предикатива: Die Arbeit ist anstrengend. 

 

Pеченице 

Изјавне реченице, упитне реченице, независне и зависне ре- ченице. 

Ред речи у реченици, TE– KA– MO– LO– правило – хијерар- хија прилошких одредби у реченици. 

Промена у реду речи у кондиционалној и поредбеној/начин- ској реченици условљеног изостављањем везника wenn и скраћи- вањем везника als ob – рецептивно. 

 

Лексикографија 

Структура једнојезичних речника и служење њима. Упозна- вање са електронским лексикографским изворима. Коришћење апликација – лексикографских помагала. 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именичка и глаголска група 

– Систематизација употребе свих врста чланова. 

– Изостављање чланова (рецептивно). 
– Систематизација бројева. 
– Употреба већег броја придева испред и иза именица(рецеп- тивно). 
– Систематизација компаратива и суперлатива-неправилан компаратив и суперлатив. 
– Праве неодређене заменице. 
– Систематизација презента и перфеката субјунктива упо- требљених иза најфреквентнијих глагола, униперсоналних конструкција и везника. 
– Антериорни футур. 
– Аорист (рецептивно). 
– Инфинитив перфекта. 

Предлози 

– Систематизација употребе предлога и фреквентних предло- жних израза. 

Прилози 

– Место прилога употребљених са простим и сложеним вре- менима. 

Прилози на -ment и – amment/– emment. 

Модалитети и форме реченице 

– Систематизација пасива (без израженог агенса; са агенсом уведеним предлогом par); агенс уведен предлогом de . 

Сложене реченице 

– Инфинитивне реченице (рецептивно). 
– Систематизација најфреквентнијих везника и предложних конструкција у временским, узрочним, последичним, кон- цесивним, опозитивним и финалним реченицама. 
– Систематизација сва три типа погодбених реченица. 

 



 

 

Тематске области: 

Свакодневни живот (организација времена, послова, слобод- но време) 

Свет рада (перспективе и образовни системи) Интересантне животне приче и догађаји Живи свет и заштита човекове околине 

Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, примена, корист и негативне стране) 

Медији и комуникација 

Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света) 

Потрошачко друштво 

Спортови и спортске манифестације Србија – моја домовина 

Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима се говори циљни језик 

Европа и заједнички живот народа 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Представљање себе и других 

Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, регионално специфично) 

Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд. Давање једноставних упутстава и команди 

Изражавање молби и захвалности Изражавање извињења Изражавање потврде и негирање 

Изражавање допадања и недопадања Изражавање физичких сензација и потреба Исказивање просторних и временских односа Давање и тражење информација 
и обавештења Описивање и упоређивање лица и предмета Изрицање забране и реаговање на забрану Изражавање припадања и поседовања Скретање пажње 

Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања Тражење и давање дозволе 

Исказивање честитки Исказивање препоруке 

Изражавање хитности и обавезности Исказивање сумње и несигурности 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Општи комуникативни циљ наставе страних језика се по- стиже помоћу различитих поступака, метода наставе и настав- них средстава. Комуникативни приступ у настави страних 
је-  зика се  остварује  кроз  примену  различитих  облика  рада  (рад  у групама и паровима, индивидуални рад, пројекти), употребу додатних средстава у настави (АВ материјали, 
ИКТ, игре, аутен- тични материјали, итд.), као и уз примену принципа наставе за- сноване на сложеним задацима који не морају бити искључиво је- зичке природе (task-based 
language teaching; enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU). 

Савремена настава страних језика претпоставља остварива- ње исхода уз појачану мисаону активност ученика, поштовање и уважавање дидактичких принципа и треба да 
допринесе развоју стваралачког и истраживачког духа који ће омогућити ученицима да развијају знања, вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем 
образовању,  у професионалном раду и   у свакодневном животу; формирају вредносне ставове; буду оспо- собљени за живот у мултикултурном друштву; овладају општим и 
међупредметним компетенцијама, релевантним за активно учешће у заједници и целоживотно учење. 

Приликом планирања неопходно је руководити се очекива- ним резултатима учења, јер су они дефинисани тако да је природна 

веза са стандардима, општим и међупредметним компетенцијама јасна и лако уочљива. Планирању се може приступити аналитич- ки и синтетички. Аналитичка метода подразумева 
рашчлањавање програма до нивоа наставних јединица које  се затим распоређују у плану за одређени временски период. Синтетичка метода пре- поручује обрађивање наставне грађе 
по ширим целинама. Да би планирање (глобално, оперативно, лекцијско) било функционално и квалитетно, треба водити рачуна о предвиђеном годишњем фон- ду часова (теорија + 



 

 

вежбе), контексту у коме се реализује настава и образовним захтевима гимназијског смера. С обзиром на то да  је настава страног језика теоријско-практичног карактера, одеље- ње се 
дели на групе (подгрупе) ученика, сагласно Плану наставе  и учења за гимназију, односно Остваривању плана и програма на- ставе и учења за гимназију. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек- стом намењеним развоју и провери разумевања говора; 
– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 
– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 
– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представља- ју унапред припремљене аргументоване монологе са огра- ниченим трајањем, док су дискусије спонтаније и непри- 

премљене интеракције на одређену тему); 
– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у тра- јању од неколико недеља до читавог полугодишта уз кон- кретно видљиве и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и тема- ма, и то у склопу језичких активности разумевања (усме- 
ног) говора и писаног текста, усменог и писменог изража- вања и медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких зако- нитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и степена тежине; користе се, такође, изоловани 
искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка. 

 

КАКО СЕ РАЗВИЈАЈУ ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Развој предметних компетенција се тешко може одвојити од општих и међупредметних компетенција. Колико год биле специ- фичне, предметне компетенције треба да доприносе да 
ученици успешније живе и уче. Сваки час је прилика да се развијају и пред- метне и међупредметне компетенције кроз добро осмишљене ак- тивности ученика које погодују трансферу 
знања, развијању спо- знајних способности ученика, побољшању њихове радне културе и примени стеченог знања у реалним животним контекстима. 

 

Разумевање говора 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дослов- ног и имплицитног значења усменог текста; поред способности  да разазнаје и поима фонолошке и лексичке јединице и 
смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање, ученик треба да поседује и следеће компетенције: дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и 
канала преношења пору- ка), референцијалну (о темама о којима је реч) и социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима фор- мулисања одређених 
говорних функција и др.). 

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне обраде, од 
његове мо-ивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина онога ко говори, од намера с којима говори, од контекста и околно- сти – повољних и неповољних – у 
којима се слушање и разумева- ње остварују, од карактеристика и врсте текста који се слуша итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лак- шим за разумевање сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним елементима, због обиља 
контексту- алних информација које се аутоматски процесиурају, оста- вљајући ученику могућност да пажњу усредсреди на друге појединости); 

– дужина усменог текста (напори да се разумеју текстови дужи од три минута оптерећују и засићују радну меморију); 

– брзина говора; 
– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора; 

– познавање теме; 
– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

Уопште говорећи, без обзира на врсту текста који се слуша на страном језику, текст се лакше разуме ако поседује следеће карак- теристике: ограничен број личности и предмета; 
личности и пред- мете који се јасно разликују; једноставне просторне релације (нпр. једна улица, један град) уместо неодређених формулација („мало даље” и слично); хронолошки 
след; логичке везе између различи- тих исказа (нпр. узрок/последица); могућност да се нова информа- ција лако повеже са претходно усвојеним знањима. 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене: 



 

 

– категорије насловљене Аудио и видео материјали подразу- мевају све врсте снимака (ДВД, ЦД, материјали са интер- нета) разних усмених дискурзивних форми, 
укључујући и песме, текстове писане да би се читали или изговарали и сл., који се могу преслушавати више пута; 

– категорије насловљене Монолошка излагања, Медији (ин- формативне и забавне емисије, документарни програми, интервјуи, дискусије), Спонтана интеракција, 
Упутства, подразумевају снимке неформалних, полуформалних и формалних комуникативних ситуација у којима слушалац декодира речено у реалном времену, то јест 
без могућности преслушавања/поновног прегледа аудио и видео материја- ла, као и реалне ситуације којима присуствује уживо у свој- ству посматрача, гледаоца или 
слушаоца (предавања, фил- мови, позоришне представе и сл). 

Стално развијање способности разумевања говора на страном језику услов је за развој аутономије у употреби страног језика ван учионице и аутономије у учењу тог језика. Стога се у 
настави и уче- њу страног језика непрекидно ради на стицању стратешке компетен- ције, коју чине когинитивне и метакогнитивне стратегије, на пример (когнитивне од броја 1 до 4, 
метакогнитивне под бројем 5 и 6): 

1. коришћење раније усвојених знања; 
2. дедуктивно/индуктивно закључивање; 
3. употреба контекста; 
4. предвиђање; 
5. анализа и критичко расуђивање; 
6. самостална контрола активности. 

Како би ученици са већим успехом разумели говор на стра- ном језику, потребно је да приликом слушања примене стратеги-  је чија је делотворност доказана у разним ситуацијама, 
то јест да обрате пажњу на а) општу тему разговора или поруке, б) улоге са- говорника, в) њихово расположење, г) место где се разговор одвија и д) време када се разговор одвија. 
Битно је, такође, да буду свесни свега што је допринело да дођу до тих информација како би се на- викли да предвиде развој разговора на основу онога што су чули  и на основу 
својих чињеничних знања; да износе претпоставке на основу контекста и тона разговора; да слушају „између речи” (као што се чита „између редова”) да би разумели шта стварно 
мисле саговорници, јер људи не кажу увек оно што мисле; да разликују чињенице од мишљења како би постали критички слушаоци. 

Могуће комуникативне ситуације и интенције за проверу разумевања говора: 

− Разумевање и извршавање упутстава и налога за разли- чите активности 
Комуникативна ситуација: спортске активности, инструкције везане за употребу апарата, преузимање докумената или аплика- ција на крајњи/персонални уређај, једноставније 
техничке инфор- мације, припремање хране, састављање предмета сачињених из делова, нпр. намештај, проналажење информација потребних за усвајање школских и других знања, 
сналажење у простору, про- налажење траженог објекта, праћење инструкција добијених у јавном простору, путем разгласа на станицама, аеродромима, у тр- жним центрима итд. 

− Разумевање садржаја монолошких излагања на познате теме, узрасно примерених и у складу са личним интере- совањима ученика 
Комуникативна ситуација: краћа излагања, изводи из преда- вања или саопштења, извештаји, кратке „исповедне” форме персо- нализованог карактера на основу личних искустава итд. 

− Разумевање општег смисла и најважнијих појединости информативних прилога из различитих медија (радио, телевизија, интернет) о познатим, друштвено и 

узрасно релевантним темама 
Комуникативна ситуација: аудио и аудио визуелни прилози радијског, телевизијског и мултимедијалног карактера – вести, ре- портаже, извештаји. 

− Разумевање битних елемената аудио и аудио-визуелних форми, у којима се обрађују блиске, познате и узрасно примерене теме 
Комуникативна ситуација: исечци аудио-књига дијалошког карактера, радио-драма и других радијских снимака, краћих фил- мова и серија; видео спотови, прилози са јутјуба итд. 

− Разумевање општег садржаја и идентификовање ва- жнијих појединости дијалошких форми у којима уче- ствује двоје или више говорника 
Комуникативна ситуација: кратке дискусије, размена инфор- мација између двоје и више говорника, укључујући и једностав- ним језичким средствима изведено преговарање, 
договарање, убе- ђивање) 

− Разумевање једноставнијих образложења ставова, аргу- ментација и могућих противаргумената, уз евентуалне пропратне невербалне и паравербалне 

комуникативне сигнале 
Комуникативна ситуација: изношење критике, указивање на погрешке и одбрана сопственог става. 

Пример листе критеријума за проверу која се може дати уче- ницима 

 

Пре слушања  

Проверио/ла сам да ли сам добро разумео/ла налог.  



 

 

Пажљиво сам погледао/ла слике и наслов како бих 

проверио/ла да ли ми то може помоћи у предвиђању 

садржаја текста који ћу слушати. 

 

Покушао/ла сам да се присетим што је могуће већег 

броја речи у вези са темом о којој ће бити говора. 

 

Покушао/ла сам да размислим о томе шта би се могло рећи 

у таквој ситу- ацији. 

 

За време слушања  

Обратио/ла сам пажњу на тон и на звуке који се чују у 

позадини. 

 

Ослонио/ла сам се на још неке показатеље (нпр. на кључне 

речи) како бих разумео/ла општи смисао текста. 

 

Ослонио/ла сам се на своја ранија искуства како бих из 

њих извео/ла могу- ће претпоставке. 

 

Обратио/ла сам пажњу на речи које постоје и у мом 

матерњем језику. 

 

Нисам се успаничио/ла када нешто нисам разумео/ла и 

наставио/ла сам да слушам. 

 

Покушао/ла сам да издвојим имена лица и места.  

Покушао/ла сам да издвојим из говорног ланца речи које 

сам онда записао/ ла да бих видео/ла да ли одговарају 

онима које су ми познате. 

 

 

Нисам се предао/ла пред тешкоћом задатка и нисам 

покушао/ла да погађам наслепо. 

 

Покушао/ла сам да уочим граматичке елементе од 

посебног значаја (време- на, заменице итд.). 

 

После слушања  

Вратио/ла сам се на почетак како бих проверио/ла да ли су 

моје почетне претпоставке биле тачне, односно да ли треба 

да их преиспитам. 

 

Како бих поправио/ла своја постигнућа, убудуће ћу водити 

рачуна о следећем: 
......................................................................................................
........................ 

 

Разумевање прочитаног текста 

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том приликом читалац прима и обра- ђује тј. декодира писани текст једног или више 
аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређе- не факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, њихови интереси и 
мотивација, као и намере, каракте- ристике текста који се чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуел- не рецепције: 

– читање ради усмеравања; 
– читање ради информисаности; 
– читање ради праћења упутстава; 



 

 

– читање ради задовољства. 
Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели: 

– глобалну информацију; 
– посебну информацију, 
– потпуну информацију; 
– скривено значење одређене поруке. 

На основу ових показатеља програм садржи делове који, из разреда у разред, указују на прогресију у домену дужине текста, количине информација и нивоа препознатљивости и 
разумљиво- сти и примени различитих стратегија читања. У складу са тим, градирани су по нивоима следећи делови програма: 

– разликовање текстуалних врста; 
– препознавање и разумевање тематике – ниво глобалног ра- зумевања; 
– глобално разумевање у оквиру специфичних текстова; 
– препознавање и разумевање појединачних информација – ниво селективног разумевања; 
– разумевање стручних текстова; 
– разумевање књижевних текстова. 

Писмено изражавање 

Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, мишљења и осећања, пише елек- тронске и СМС поруке, учествује у дискусијама на 
блогу, рези- мира садржај различитих порука о познатим темама (из медија, књижевних и уметничких текстова и др.), као и да сачини краће презентације и слично. 

Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вођеног састава. Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа 
комуникативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, способ- ности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стра- тегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво подразумева 
циклично по- нављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која са- држи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне спо- собности. За ову језичку активност 
у оквиру програма наставе и учења предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су реле- вантне следеће ставке: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично инте- ресовање, актуелни догађаји и разни аспекти из друштве- но-културног контекста, као и теме у вези са 
различитим наставним предметима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, наративни текстови и др.); 
– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне аспекте као што су описи- вање људи и догађаја у различитим временским 

контексти- ма, да изрази захвалност, да се извини, да нешто честита и слично у доменима као што су приватни, јавни и образовни). 

Усмено изражавање 

Усмено изражавање као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији моноло- шког излагања текста, при чему говорник саопштава, 
обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са одређеним 
циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

– јавно обраћање путем разгласа (саопштења, давање упут- става и информација); 
– излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презен- тације разних производа, репортаже, извештавање и комен- тари о неким културним догађајима и сл.). 
Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 
– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др. 
– реализацијом увежбане улоге или певањем. 

Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој спо- собности општег монолошког излагања које се огледа кроз описи- вање, аргументовање и излагање пред публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање ре- цептивних и продуктивних стратегија, као и когнитивних и дис- курзивних стратегија (узимање и давање речи, договарање, 
уса- глашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што успешнијег остваривања 



 

 

интеракције. Интер- акција се може реализовати кроз низ активности, на пример: раз- мену информација, спонтану конверзацију, неформалну или фор- малну дискусију, дебату, 
интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој ве- штине говора у интеракцији кроз следеће активности: 

– разумевање изворног говорника; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– функционална комуникација; 
– интервјуисање; 
– усклађивање интонације, ритма и висине гласа (са комуни- кативном намером и са степеном формалности говорне си- туације). 

Социокултурна компетенција 

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између властите зајед- нице ученика и заједница чији језик учи. Та знања се 
односе на све аспекте живота једне заједнице, од свакодневне културе (на- вике, начин исхране, радно време, разонода), услова живота (жи- вотни стандард, здравље, сигурност) и 
умећа живљења (тачност, конвенције и табуи у разговору и понашању), преко међуљудских односа, вредности, веровања и понашања, до паравербалних сред- става (гест, мимика, 
просторни односи међу саговорницима итд). Ова знања су услов за успешну комуникацију, те чине неодвојиви део наставе страног језика. Социокултурна компетенција се разви- ја 
кроз активно укључивање у аутентичну усмену и писану кому- никацију (слушање песама, гледање емисија, читање аутентичних текстова, разговор, електронске поруке, СМС, 
друштвене мреже, дискусије на форуму или блогу итд.), као и истраживање тема које су релевантне за ученика у погледу његовог узраста, интересовања и потреба.У тесној вези са 
социокултурном компетенцијом је и интер- културна компетенција, која подразумева развој свести о другом и другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између 
говорних заједница у којима се ученик креће (како у матерњем језику/језицима, тако и у страним језицима које учи). Интеркул- турна компетенција такође подразумева и развијање 
радозналости, толеранције и позитивног става према индивидуалним и колектив- ним карактеристикама говорника других језика, припадника дру- гих култура које се у мањој или 
већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој интеркултурне личности. 

Медијација 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење већ преузима улогу посредника из- међу особа које нису у стању или могућности да се 
непосредно споразумевају. На овом нивоу образовања, медијација може бити усмена, писана или комбинована, неформална или полуформална, и укључује, на Л1 или на Л2, 
сажимање текста, његово експлика- тивно проширивање и превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као 
техника за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом нити као елемент за вред- новање језичких постигнућа – оцењивање (нпр. за проверу 
разу- мевања говора или писаног текста). Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних средстава (речника, при- ручника, информационих технологија 
итд.) и способност изнала- жења језичких и културних еквивалената између језика са којег се преводи и језика на који се преводи. Поред поменутог, у склопу те језичке активности 
користе се одговарајуће компензационе страте- гије ради превазилажења тешкоћа које се јављају у оквиру језичке активности медијације (на пример перифраза, парафраза и друго), 
о којима је такође потребно водити рачуна у настави и учењу. 

УПУТСТВО ЗА ТУМАЧЕЊЕ ГРАМАТИЧКИХ САДРЖАЈА 

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од предуслова овладава- ња страним језиком. Усвајање граматике 
подразумева формирање граматичких појмова и граматичких структура код ученика, изу- чавање граматичких појава, формирање навика и умења у области граматичке анализе и 
примене граматичких знања, као прилог из- грађивању и унапређивању културе говора. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта тј. од значења према  средствима  за  његово  изражава- ње (функционални приступ). У процесу наставе страног 
језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом 
основних правила и њихо- вим комбиновањем. Треба тежити томе да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, читање, 
говорење и писање, као и превођење), на свим нивоима учења страног језика, у овом случају у свим типовима гимназије, према јасно утврђеним циљевима и задацима, стандар- 
дима и исходима наставе страних језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским 

референтним оквиром за живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до нивоа Б2.1) који подразумева прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од 
простијег ка сло- женијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних језичких ни- воа. Цикличним понављањем 



 

 

претходно усвојених елемената, надограђују се сложеније граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично пона- вљати у складу са 
постигнућима ученика, као и потребама настав- ног контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуни- кативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језику и годином учења. С тим у вези, уз 
одређене грама- тичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно  и сумативно  и реализује се у складу са Правилником  о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању. 
Процес праћења и вредновања може започети иницијалним (или: дијагно- стичким) оцењивањем. Овим се установљује колико ученик влада пређашњим градивом неопходним за даље 
учење страног језика. На основу иницијалног теста наставник ће лакше планирати и органи- зовати процес учења, па и индивидуализовати приступ ученицима. 

Формативно оцењивање, којим се вреднују ученикова по- стигнућа, у начелу треба да подржава и ученика и учење. Оно треба да се спроводи чешће, и да буде  интерактивно, то јест 
да     и ученици учествују у оцењивању: њихово самопроцењивање и узајамно процењивање треба да буде део укупног процеса оце- њивања. Циљ тога је да се код  ученика подстакне 
самосталност   и одговорност. Наставник притом добија увид у то како ученик учи, прикупља информације о постигнућима, и на том основу модификује наставу и остале активности. 
Формативно оцењива- ње олакшава наставнику и да утврди критеријуме за вредновање постигнућа. Наставник ученику током праћења његовог рада и ак- тивности мора пружати 
повратне информације како би му помогао да постигне предвиђени исход. Формативно оцењивање даће и са- мом наставнику назнаке о квалитету његовог рада и ефикасности 
примењених метода. 

Сумативним оцењивањем вреднује се резултат учења. Ова- 
кво оцењивање спроводи се периодично, на крају појединих дело- ва програма и по завршетку читавог програма. Оријентисано на прошлост, оно сумира постигнућа до тренутка 
оцењивања. Сума- тивним оцењивањем наставник ће утврдити да ли је ученик пости- гао предвиђене резултате, то јест исходе учења. 

Наставник треба нарочито да подржи саморефлексију код ученика: потребно је да ученик у одређеној мери објективно процењује шта зна, уме и може. Такође треба подстицати 
вршњачко учење, тј. сарадњу међу ученицима при утврђивању градива, усва- јању новог, раду на пројектним задацима итд. Модалитети и ква- литет те сарадње даваће наставнику 
шири увид у сопствени рад и у напредак ученика. 

Најзад, у процесу наставе вреднује се и рад наставника, како путем самопроцењивања тако и путем анкетирања ученика. 

Ниједан начин вредновања није потпуно објективан; зато их треба комбиновати, да би се стекла што веродостојнија слика о раду, постигнутим исходима и стеченим 
компетенцијама ученика, као и о раду и дидактичким методама наставника. 

 

КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика: 

● Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 
● Наставници сарађују и заједнички процењују развој компе- тенција код својих ученика. 
● Процес праћења је по карактеру пре формативан него су- мативан. 
● У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 
● У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 
● Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 
● Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не само суд о нивоу развијености. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Islamska vjeronauka (ilmudin) 

 

CILJ nastave islamske vjeronauke u srednjem obrazovanju i vaspitanju je da pruži mladima celovit vjerniĉki pogled na svet, s posebnim naglaskom na vjerniĉki praktiĉni život, a takoĊe i budući veĉni život. To znaĉi da mladi na 

primeren naĉin upoznaju vlastitu veru u njenoj duhovnoj, moralnoj, socijalnoj, misionarskoj i drugim dimenzijama, pri ĉemu se izlaganje verskog viĊenja i postojanja sveta obavlja u veoma otvorenom i tolerantnom 

dijalogu s ostalim naukama i teorijama. Naĉin pristupa je islamsko viĊenje koje obuhvata sva pozitivna iskustva ljudi, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost i versko obrazovanje. Upoznavanje je istovremeno 

informativno-saznajno i doživljajno-delatno, s nastojanjem da se osnovne postavke sprovedu u svim segmentima života: odnosa prema Bogu, prema svetu, prema drugim ljudima i odnos prema samom sebi. Znaĉi, cilj je 

vjeronauka, informativno-formativni pristup veri i izgradnja pogleda na svet kroz prizmu vlastitog verovanja, maksimalno poštujući sve navedene datosti. 

 

ZADACI u nastavi islamskog vjeronauka (ilmudina) su da kod uĉenika: 

 

- razvije svest o Bogu kao Stvoritelju i odnos prema ljudima kao najsavršenijim božijim stvorenjima; 

 

- osposobe (na primeren naĉin uzrastu uĉenika) za postavljanje pitanja o celini i najdubljem smislu postojanja ĉoveka i sveta, o ljudskoj slobodi, životu u zajednici, smrti, odnosu sa prirodom koja nas okružuje, kao i za 
razmišljanja o tim pitanjima u svetlu vere islama; 

 

- razvije i izgradi sposobnost dubljeg razumevanja i vrednovanja kulture i civilizacije u kojoj žive, uspona i padova u istoriji ĉoveĉanstva, kao i dostignuća u raznim oblastima nauĉnog delovanja; 

 

- pomogne u odgovornom oblikovanju zajedniĉkog života s drugim, u iznalaženju ravnoteže izmeĊu vlastite liĉnosti i zajednice, u ostvarivanju susreta sa svetom (sa ljudima razliĉitih kultura, religija i pogleda na svet, s 
društvom, s prirodom) i s Bogom; 

 

- izgradi uverenje da je njegov život na ovom svetu samo priprema za veĉnost, da su svi stvoreni da budu sudionici veĉnog života, da se iz te perspektive kod uĉenika razvija sposobnost razumevanja, preispitivanja i vrednovanja 
vlastitog odnosa prema drugom ĉoveku kao Božijem stvorenju i izgradi spremnost za pokajanje. 

 

- SADRŢAJI PROGRAMA III razred (1 ĉas nedeljno, 30-32 ĉasa godišnje za trogodišnje obrazovanje i 1 ĉas nedeljno, 35-37 ĉasova godišnje za ĉetvorogodišnje obrazovanje) Vjera i religija - Din (religija) i vjera; - Tewhid - 

islamski monoteizam; - Šta je religija; - Razliĉiti aspekti prouĉavanja religija; - Porijeklo religija; - Religija u predhistoriji. Najveći poslanici - Ulu-l-azm - poslanici odluke; - Adem - otac ĉovjeĉanstva i prvi poslanik; - Nuh - prvi 

poslanik na zemlji, prvi sukob tew/hida sa politeizmom; - Ibrahim - praotac kasnijih vjerovjesnika i graditelj Kabe; - Musa - poslanik koji je srušio najveću tiraniju na zemlji, koji je neposredno razgovarao sa Alahom dţš. i kome je 

objavljen Tevrat; - Isa - sin Merjemin, znamenje svjetovima, poslanik Ind'ila; - Muhammed a.s. - poslanik ĉovjeĉanstva, poslanik Kur'ana i milost svjetovima. Vjera i društvo - Vjera i nauka; - Boţija objava - wahj; - Uticaj 

“tewhid” - monoteizma na ţivot. Zajedniĉki elementi religija - Svete knjige: Biblija, Stari zavjet, Novi zavjet, Tora, Tal-mud, Kur'an ĉasni; - Pojam grijeha: Grijeh u judaizmu, Grijeh u hrišćanstvu, Grijeh u islamu; - ţrtva-kurban; - 

Hodoĉašće: Jerusalem - sveti grad judaizma, hrišćanstva i islama; - Bejtullah-Kaba: simbol izvorne vjere u jednog i jedinog Boga. Najstarije religije - Religije Bliskog istoka; - Religije drevnog Egipta. Ţive religije istoka - 

Hinduizam; - Budizam. Historija religije na podruĉju zapadnog Balkana - Politeistiĉki kultovi; - Rimski politeizam; - Dolazak hrišćanstva. NAĈIN OSTVARIVANJA PROGRAMA (UPUTSTVO) Vjerska nastava, u srednjoj 

školi, posebno je delikatna. Osnovni problem je nepovjerenje prema samom sebi i naglašena kritiĉnost autoriteta. Zbog toga, vjerouĉitelj u srednjoj školi mora poći od ĉinjenice da je on ĉovjek koji “razbija” barijere nepovjerenja. 

Zato je, u realizaciji nastavne jedinice naglasak na doţivljajnom, a potom na saznajnom podruĉju. Teme su birane tako da se mladi ĉovjek prvo zadivi datoj ĉinjenici, doţivljaju, sadrţaju, potom zauzima svoj stav, a “ĉisto vjerski 

pristup” je svjetlo koje mu pomaţe da pravilnije i cjelovitije zauzme stav. Naĉin realizacije predmeta treba da se odvija putem iskustva, doţivljaja, a osnovna misao vodilja je otkriti sebe kao vrijednost, prihvatiti, poštovati i tako 

izgraditi povjerenje prema drugima. 

- Islamska vjeronauka (ilmudin) CILJ vjeronauke u ĉetvrtom razredu jeste da mladima na cjelovit naĉin predstavi vjeru islam u duhovnoj, moralnoj i socijalnoj misionarskoj i drugim dimenzijama, kako bi vjera našla mjesta u 

njihovom praktiĉnom ţivotu i imala pozitivan uticaj na izgradnju njihove budućnosti. ZADACI vjerske nastave jesu da: - uĉenike osposobi za postavljanje pitanja o cjelini i najdubljem smislu postojanja ĉovjeka i sveta, o ljudskoj 

slobodi, ţivotu u zajednici, smrti, odnosu sa prirodom koja nas okruţuje, kao i za razmišljanje o tim pitanjima u svjetlu vjere islama. - Pomogne uĉenicima u odgovornom oblikovanju zajedniĉkog ţivota sa drugima, u iznalaţenju 

ravnoteţe izmeĊu vlastite liĉnosti i zajednice, u ostvarivanju susreta sa svijetom (sa ljudima razliĉitih kultura, religija i pogleda na svijet, sa društvom i prirodom) i s Bogom. - Izgradi kod uĉenika uvjerenje da je njegov ţivot na 

ovome svjetu samo priprema za vjeĉnost, te da se iz te perspektive razvije kod uĉenika sposobnost razumjevanja, preispitivanja i vrijednovanja vlastitog odnosa prema drugom ĉovjeku kao boţjem stvorenju. SADRŢAJ 

PROGRAMA IV razred (1 ĉas nedeljno, 30-32 ĉasa godišnje) Vjera i društvo - Šta je ibadet, kako se on shvaća u našoj vjerskoj tradiciji? - Ko i zašto, jedino zasluţuje da Mu se ibadet ĉini, koja je svrha ibadeta? - Šta je filozofija i 

koja je njena uloga, koje su dodirne taĉke vjere i filozofije? - Kada je došlo do najvećeg sukoba izmeĊu vjere i filozofije i zašto, u ĉemu je uspjeh filozofije, a u ĉemu njeni promašaji? - U ĉemu je razlika izmeĊu vjere i filozofije, 

poslanika i filozofa? - Odabrani tekstovi o prethodno navedenim temama. - Šta je kultura, kakva je razlika izmeĊu kulture i civilizacije? - Koja je osnovna uloga vjere i koliki je njen uticaj na kulturu? - Odabrani tekstovi. - Odnos 



 

 

religije i materijalizma. - Šta znaĉi sekularizam, ko ga je teorijski i sa kakvim ciljevima utemeljio? - Kakav je odnos sekularizma prema vrijednostima, kakva je uloga vjere u sekularnom društvu? - Odnos islama prema 

sekularizmu. - Savremeni vidovi idolatrije: šta je veliki a šta mali širk, da li je prošlo vrijeme širka o kojem Kur'an govori? - Vjerovanja i obiĉaji: gatanje, proricanje sudbine i zapisi. Ehlu-l-kitab - Ko su sljedbenici knjige, kakav je 

stav islama prema prijašnjim Poslanicima i objavama koje su ima slate? - Judaizam: osnove judaistiĉkog uĉenja, molitva, odgoj, obredi i sveĉanosti kod Jevreja. - Kršćanstvo: ko je bio Isus Krist i šta je on nauĉavao? - Glavne 

kršćanske crkve i najpoznatiji kršćanski blagdani. - Deset Boţijih zapovijesti kod kršćana. - Islam: šta znaĉi islam i da li se on moţe nazvati muhamedanstvom, da li je islam najmlaĊa ili najstarija vjera? - Na kojim osnovama islam 

gradi ljudsko društvo, po ĉemu je islam vjera srednjeg puta i u ĉemu se ogleda društvena dimenzija islama? - Osnovni temelji vjere islama. - Širenje islama. - Šta znaĉi mu'min, muslim, kafir i munafik? - Osnovni islamski šarti (pet 

stupova islama). - Salat-namaz, kljuĉ dţeneta. - Ramazanski post - štit vjernika. - Zekjat, znaĉenje i vaţnost njegovog izdvajanja. - Na koje se vrste imovine daje zekat i koliko se izdvaja. - Kome pripadaju sredstva sakupljena na 

ime zekata. - Hadţdţ - vrhunac bogobojaznosti. - Koji su glavni propisi hadţa i koji je njihov smisao i poruka. NAĈIN OSTVARIVANJA PROGRAMA (UPUTSTVO) Vjerska nastava u srednjoj školi posebno je delikatna. 

Osnovni problem je nepovjerenje prema samom sebi i naglašena kritiĉnost autoriteta. Zbog toga, vjerouĉitelj u srednjoj školi mora poći od ĉinjenice da je on ĉovjek koji “razbija” barijere nepovjerenja. Zato je, u realizaciji 

nastavne jedinice naglasak na doţivljajnom, a potom na saznajnom podruĉju. Teme su birane tako da se mladi ĉovjek prvo zadivi datoj ĉinjenici, doţivljaju, sadrţaju, potom zauzima svoj stav, a “ĉisto verski pristup” je svetlo koje 

mu pomaţe da pravilnije i celovitije zauzme stav. Naĉin realizacije predmeta treba da se odvija putem iskustva, doţivljaja, a osnovna misao vodilja je otkriti sebe kao vrijednost, prihvatiti, poštovati i tako izgraditi povjerenje prema 

drugima. Literatura: Udţbenik vjeronauke za ĉetvrti razred srednje škole “Islam i svjetske religije” autor dr Dţemaludin Latić 
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ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ  СМЕР 

ПРВИ,ДРУГИ, ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Допунска настава 

 

Српски језик и књижевност 

Програм допунске наставе за први разред гимназије природно-математичког и друштвено-језичког смера 

 

Назив наставног предмета: Српски језик и књижевност, друштвено-језички смер гимназије, 2. година 

Циљ: Брже и квалитетније усвајање знања, отклањање нејасноћа, препознавање и разумевање обраёених дела. Функционално повезивање наставе језика, књижевности и језичке културе. 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик је у стању да: 

- препозна и тумачи 

књижевно дело 

- наведе одлике књижевних праваца 

- основне књижевне термине доводи 

у функционалну везу са примерима из 

књижевног текста 

- препознаје одреёене језичке појаве у 

тексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижев- 

ност 

- Добрило Ненадић: Доротеј 

- Иво Андрић: О причи и причању 

- Еп о Гилгамешу 

- Библија. Стари завет. Прва књига Мојсијева: Легенда о потопу; Пјесма 

над пјесмама 

- Библија. Нови завет. Јеванђеље по Матеју 

- Хомер: Илијада 

- Софокле: Антигона 

- Комади од различнијех косовскијех пјесама 

- Марко Краљевић и брат му Андријаш (бугарштица) 

- Свети Сава: Житије Светога Симеона 

- Теодосије: Житије Светог Саве 

- Јефимија: Похвала кнезу Лазару 

- Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве 

- Данте: Божанствена комедија, Пакао 

- Петрарка: Канцонијер 

- Бокачо: Декамерон 

- Сервантес: Дон Кихот 

- Шекспир: Ромео и Јулија 

- Марин Држић: Дундо Мароје / Новела од Станца 
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Ученик је у стању да: 

- примењује језичка и 

правописна правила 

- изводи закључке и решава задатке 

основног и средњег нивоа 

- препознаје одреёене језичке појаве у 

тексту 

 

 

Језик и језичка 

култура 

 

 

- Основне науке које се баве језиком 

- Почеци словенске писмености и стварање старословенског језика 

- Књижевни језици код Срба до 19. века: српскословенски језик, 

рускословенски језик, славеносрпски језик 
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  - Дијалекти српског језика (основни појмови) 

- Екавски и ијекавски изговор 

- Подела гласова српског језика 

- Слог и подела речи на слогове (фонетска и семантичка граница слога) 

- Гласовне алтернације 

- Акценти, постакценатска дужина; клитике 

- Најчешће правописне грешке на писменим задацима 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

Програмом се предвиёа утврёивање знања из области обраёених на часовима редовне наставе. II Оставаривање наставе и 

учења 

Ученици се обучавају за активну примену свих врста и видова читања (доживљајно, истраживачко, изражајно и интерпретативно, гласно читање, читање с белешкама, читање у себи), а пре свега за помно читање, 

читање с уживљавањем и разумевањем уз вредновање књижевног дела. 

На часовима допунске наставе шири се интересовање ученика за књижевност, књижевна дела и ауторе, продубљују се и надопуњују читалачка интересовања и усавршавају читалачке компетенције. 

Планом допунске наставе се предвиёа проширивање и утврёивање знања из области морфологије и творбе речи. Утврёују правописна правила и решавају језичке недоумице. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часовима допунске, као и на часовима редовне наставе, учешће у раду приликом тумачења дела, учесталост 

јављања, квалитет одговора, оригиналност и аргументовање ставова, уважавање гледишта других ученика и другачијих виёења, однос према раду. Вредновање обухвата и писмено изражавање кроз израду 

писмених и домаћих задатака. 



 

 

Енглески 

Наставни предмет: Енглески језик 

Разред: Први 

Смер: природно математички 

Наставна област Тема Исходи Број 

часова 
Начин провере 

Great Britain Граматика: 

 

Present Simple and 

Continuous Tenses 

State and activity verbs 

 

 

 

 

Лексика: 

 

-Предлози за време 

 

-формирање придева 

-препознаје глаголе стања 

 

-правилно формира одреёено садашње време 

 
-употреби одговарајуће садашње време у 

реченичном контексту 

 

 

-употреби одговарајући предлог за време 

 

-формира придеве од глагола и именица и да их употреби 

у реченичном контексту 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-тест 

Famous People Граматика: 

 

Past Simple and 

Continuous Tenses 

 

 

Лексика: 

 

-Предлози за место 

 

-фразални глаголи 

-правилно формира одреёено прошло време 

 

-употреби одговарајуће прошло време у 

реченичном контексту 

употреби одговарајући предлог за место 

 

-наведе значење неких фразалних глагола и да их 

употреби у реченичном контексту 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

 

-тест 



 

 

Threats to Earth Граматика: 

 

Present Perfecr Past 

Simple 

 

 

 

 

 

 

Лексика: 

 

Придеви који се 

завршавају на -ed -ing 

-правилно формира одреёено време 

 

-разуме разлику у употреби датих времена 

 

-употреби одговарајуће време у реченичном 

контексту 

-разуме значење и употребу придева који се завршавају на -

ed -ing 

-употребњава придеве који се завршавају на -ed 

-ing у реченичном контексту 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

 

-тест 

 

-усмено изражавање 

Good morning 

America 

Граматика: 

 

Past Perfe cr Past Simple 

 

 

 

 

 

 

Лексика: 

 

Глаголи и предлози 

-правилно формира одреёено време 

 

-разуме разлику у употреби датих времена 

 

-употреби одговарајуће време у реченичном 

контексту 

-разуме употребу одговарајућих предлога уз глаголе 

-употребљава адекватан предлог уз глагол у 

реченичном контексту 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

 

-тест 

 

-усмено изражавање 

Traditional 

festivals 

Граматика: Односне 

реченице Лексика: 

Фразални глаголи 

-разуме значење односних заменица 

 

-уптреби одговарајућу односну заменицу у 

реченичном контексту 

-наведе значење неких фразалних глагола и да их 

употреби у реченичном контексту 

2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

 

-тест 

 

-усмено изражавање 



 

 

Our green planet Граматика: 

 

Пасив 

 

 

 

 

Комуникација: 

 

Изражавање свиёања 

-разуме разлику у облику и употреби активних и пасивних 

конструкција 

-употреби одговарајући облик пасива у 

реченичном контексту 

-изрази допадање/недопадање уз коришћење 

једноставних лексичких структра 

2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

 

-тест 

 

-дијалог 

The media Граматика: 

 

Бројиве/небројиве 

именице 

-Разуме разлику измеёу бројивих и небројивих именица 

-употреби одговарајући облик именице у у 

реченичном контексту 

1 -индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

The generation gap Граматика: 

 

Индиректни говор 

-изврши реченичну трансформацију из директног 

у индиректни говор уз слагање временA 
2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-тест 

A friend in need is a 

friend indeed 

Граматика: 

 

Условне реченице 

-разуме разлику у граёењу и употреби условних реченица 

-формира адекватну условну реченицу 

2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

 

-тест 

 

-усмено изражавање 

Holiday 

destinations 

Говор: 

 

По чему је позната 

-формира реченице у којима ће навести 

елементе по којима је Србија позната. 
1 дијалог 



 

 

 Србија    

Укупно  18  

 

 

Француски језик 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-ПЛАН И ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК-ГИМНАЗИЈА РАЗРЕД-I 

Недељни фонд-1 час 

 

Годишњи фонд-37 (укупан фонд за све разреде) ЦИЉЕВИ 

ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег 

и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и pостизање бољег општег успеха из предмета. 

 

ОБЛАСТ-ТЕМА 

 

 

РЕЦЕПЦИЈА 

ИСХОДИ 

 

 

) Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да 

учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, 

спорт)(основни ниво); 

 

сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да 

користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари 

свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, 

планове и очекивања 

 

Користи релативно спонтано и самостално циљни језик као језик 

комуникације у учионици са наставником и са осталим ученицима и 

ученицама; 

САДРЖАЈ 

 

 

Именичка група 

Глаголска група 

Предлози 

Прилози 

 

Модалитети и форме реченице 

 

1) Директни и индиректни говор. 

 

2) Систематизација интерогативног и 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

15 



 

 

ПРОДУКЦИЈА 

 

 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ 

– описује особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у 

садашњости, прошлости и будућности, 

 

-;попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и 

образовном домену; – пише белешке , поруке (имејлове, СМС 

поруке и сл.) да би тражио или пренео релевантне информације 

користећи окружења и подручја интересовања; – описује особе и 

догаёаје поштујући правила кохерентности користећи фреквентне 

речи и изразе; – пише о властитом искуству описујући своје утиске и 

осећања, износећи мишљења, планове и очекива(основни ниво) 

 

препознаје и наводи најзначајније личности и догаёаје културе 

земље/ земаља чији језик учи и разуме њихову улогу у светским 

оквирима; – познаје правила понашања, 

 

преноси суштину и најважније појединости поруке са матерњег на 

страни језик/са страног на матерњи, додајући, по потреби, 

једноставнија објашњења и обавештења, писмено и усмено;(основни 

ниво) 

императивног модалитета. 

 

3) Систематизација негације. 

 

Сложене реченице 

 

 

 

Сложене реченице 1) Систематизација координирања 

реченице са везницима et, ou, mais, car и 

прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, 

puis, pourtant, par contre, par conséquent, au contraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 



 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, 

вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

-;активности ученика на часовима 

 

 

 

 

Латински језик 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-ДОПУНСКА НАСТАВА-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД-I 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС ГОДИШЊИ 

ФОНД-20 ЧАСОВА 

ЦИЉЕВИ-Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања 

нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета. 

 



 

 

ОБЛАСТ 

 

 

Теме из 

културне 

историје 

ИСХОДИ 

 

 

читаправилно уочавајући специфичности изговора и 

правописа; – одреёује 

самостално врсте речи разликујући номиналне 

и вербалне категорије; – 

САДРЖАЈ 

 

 

Абецеда. Изговор. Нагласак. Квантитет слога. Врсте 

речи и њихова промена. 

Категорије номиналне и вербалне промене. Именске речи 

I или а деклинација именица 

БРОЈ 

ЧАСОВА 

 

 

10 

УКУПНО 

 

 

20 ЧАСОВА 

 

 

Теме у вези са 

ортоепијом, 

ортографијом и 

граматиком 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологија 

 

 

 

 

 

ене. Синтакса 

анализира морфолошки и синтаксички реченицу; – 

препознаје основне истоветности, сличности и 

разлике упореёујући граматику матерњег и 

латинског, односно страног и латинског језика; – 

користи самостално двојезичне речнике; – преводи уз 

помоћ наставника или речника једноставне реченице 

са латинског на матерњи језик и обратно; – разуме и 

преводи уз помоћ наставника или речника прилагоёен 

текст са латинског на матерњи језик 

 

 

користи двојезични речник на сврсисходан 

начин, уз познавање речничког облика 

латинских речи и осталих речничких 

конвенција; 

и придева. II или о деклинација именица и придева. III 

деклинација именица консонантских и вокалских 

основа (и придева). IV или u деклинација. V или е 

деклинација. Најважнији изузеци у деклинацији. 

Компарација придева. 

Суплетивна и описна компарација 

 

 

Бројеви: основни и редни. Глаголи Индикатив временâ 

презентске основе актива и пасива глагола свих 

конјугација (и глагол esse). Индикатив временâ 

перфекатске основе. Индикатив сложених времена. 

Императив презента (иглагол esse) 

 

 

– Главни типови; главне функције конституената. – 

Глаголски начини у простој реченици. – Главни 

типови именичке синтагме. Синтакса сложене 

реченице – Главни типови зависних клауза и 

нефинитних конструкциј 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 



 

 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз два модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, 

шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- активности ученика на часовимa 

 

 

Историја 

Допунска настава 

 

Наставни предмет:Историја Смер: 

Природно - математички Разред: први 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег 

и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета 

Циљеви допунске наставе: 

 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе: 

 

- уочавање проблема и израда плана рада. 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 



 

 

Држава, политика и 

право у античком 

свету 

3 Географски простор цивилизација старог века – Медитеран, Средњи и Далеки исток. 

Основна обележја државног уреёења цивилизација старог века – Eгипат, 

Месопотамија,Левант, Кина, минојски Крит, Микена, Хомерско доба, грчки полиси, 

антички Рим и Источно римско царство до средине VI века. Рат и мир у старом веку 

(пример мировног споразума после битке код Кадеша; Грчко-персијски ратови – сукоб 

цивилизација; Пелопонески рат – борба за превласт и криза полиса; освајања Александра 

Великог – прожимање цивилизација; римско освајање Италије – раёање светске силе; 

пунски ратови и борба за превласт у Средоземљу; граёански ратови – криза и пропаст 

републике;римска спољна политика у доба царства – 

освајања и одбрана граница; последице Велике сеобе народа – V и VI век; Јустинијанова 

обнова) 

у усменом и писаном излагању користи 

основне научне и историјске појмове; – 

користи хронолошке одреднице на 

одговарајући начин, у складу са 

периодизацијом прошлости; у 

реконструкцији прошлости и уочава 

постојање различитих интерпретација; – 

анализира узрочно-последичне везе и 

идентификује их на конкретним 

примерима; 

Ратове и војске у 

старом веку 
3 Географски простор цивилизација старог века – Медитеран, Средњи и Далеки исток. 

Основна обележја државног уреёења цивилизација старог века – Eгипат, 

Месопотамија,Левант, Кина, минојски Крит, Микена, Хомерско доба, грчки полиси, 

антички Рим и Источно римско царство до средине VI века. Рат и мир у старом веку 

(пример мировног споразума после битке код Кадеша; Грчко-персијски ратови – сукоб 

цивилизација; Пелопонески рат – борба за превласт и криза полиса; освајања Александра 

Великог – прожимање цивилизација; римско освајање Италије – раёање светске силе; 

пунски ратови и борба за превласт у Средоземљу; граёански ратови – криза и пропаст 

републике;римска спољна политика у доба царства – 

освајања и одбрана граница; последице Велике сеобе народа – V и VI век; Јустинијанова 

обнова) 

 

Друштврни и 

привредни оквир 

античке историје 

3 Географски простор цивилизација старог века – Медитеран, Средњи и Далеки исток. 

Основна обележја државног уреёења цивилизација старог века – Eгипат, 

Месопотамија,Левант, Кина, минојски Крит, Микена, Хомерско доба, грчки полиси, 

антички Рим и Источно римско царство до средине VI века. Рат и мир у старом веку 

(пример мировног споразума после битке код Кадеша; Грчко-персијски ратови – сукоб 

цивилизација; Пелопонески рат – борба за превласт и криза полиса; освајања Александра 

Великог – прожимање цивилизација; римско освајање Италије – раёање светске силе; 

пунски ратови и борба за превласт у Средоземљу; граёански ратови – 

криза и пропаст републике;римска спољна политика у доба царства – освајања и одбрана 

граница; последице Велике сеобе народа – V и VI 

у усменом и писаном излагању користи 

основне научне и историјске појмове; – 

користи хронолошке одреднице на 

одговарајући начин, у складу са 

периодизацијом прошлости; у 

реконструкцији прошлости и уочава 

постојање различитих интерпретација; – 

анализира узрочно-последичне везе и 

идентификује их на конкретним 

примерима; 



 

 

  век; Јустинијанова обнова)  

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности и индивидуалних 

карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Географија 

Назив предмета : Географија – допунска настава 

 

Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : први 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско- тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања 

или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног 

садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, оспособљавање ученика за 

самообразовање уз помоћ литературе. 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 



 

 

Познаје старе представе о планети Земљи. Зна основне 

појмове о облику, величини и 

површини Земље. 

ОБЛИК И 

ДИМЕНЗИЈЕ ЗЕМЉЕ 

 

Последице облика Земље и њених кретања. 

 

1 

Уз помоћ наставника приказује појмове Земљино 

језгро, омотач језгра, Земљина кора. 

Познаје појам литосфера. 

У стању је да објасни основне одлике састава 

Земљине коре. 

 

 

 

 

УНУТРАШЊА ГРАЂА 

ЗЕМЉЕ 

 

 

Унутрашња граёа Земље. 

Унутрашње силе и њихов утицај на процесе и појаве на 

Земљи. 

Литосферне плоче, кретање, утицај на формирање 

рељефа. 

Вулканизам и земљотреси. 

 

 

 

 

2 

 

Дефинише процесе крашке ерозије, ледничке 

ерозије, еолске ерозије и објашњава процес 

абразије. 

 

РЕЉЕФ ЗЕМЉИНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Падински процес. 

Флуфијални проццес. 

Крашки процес. 

Глацијални процес. 

Еолски процес. 

 

 

2 

Дефинише ветар и његове основне параметре. 

Служи се сликама, графиконима и табелама 

из лекције у уџбенику. 

Дефинише испаравање и наводи мерне јединице и 

инструменте. 

Дефинише релативну влажност ваздуха. Објашњава појам 

магле и облака. 

Дефинише инсолацију. 

 

 

 

АТМОСФЕРА 

Вертикална структура и процеси који се одвијају у 

атмосфери. 

Узајамна повезаност климатских елемената и фактора. 

Циркулација атмосфере. 

Временска прогноза и синоптичке карте. Подела 

климе, соларна и физичка клима, одлике и разлике. 

Клима градова. 

 

 

 

2 

Набраја особине морске воде. 

Дефинише салинитет, познаје мерну јединицу, склужи се 

картом салинитета из уџбеника. 

Описује загревање морске воде. Објашњава настанак 

издани и подземне реке. 

Дефинише извор и наводи врсте крашких извора. 

Објашњава појам термоминералних вода и 

 

 

 

 

ХИДРОСФЕРА 

Стуктура хидросфере, кружење воде у природи, вода као 

значај ресурс на Земљи. Светско море, хемијске и физичке 

особине и кретање морске воде. 

Типови издани, извори и термоминералне воде. 
Морфолошке и хидролошке особине речног лива и река. 

Појам и елементи језера, подела језера. Појаве леда 

на Земљи. 

 

 

 

 

2 



 

 

гејзира. Дефинише 

језеро. 

Описује лавине, њихове врсте и разлоге појављивања. 

   

Служи се основним биолошким 

појмовима. 

Дели факторе на биотичке, абиотичке и антропогене, 

објашњава их уз малу помоћ и навоёење. 

Уз помоћ тематских карата наводи распростирање шума, 

трава, пустиња, тундри. 

 

 

 

БИОСФЕРА 

 

Распрострањење биома (вертикални и хоризонтални), 

законитости распростирања и повезаност са климатским 

приликама. 

Земљиште-формирање, распростираље, значај, 

деградација и заштита. 

Очување биодиверзитета-поучни примери из света. 

 

 

 

1 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности и индивидуалних 

карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за први разред организован је кроз 6 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 



 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Биологија 

Назив предмета: Биологија - допунска настава Гимназија: 

природно-математички смер Разред: први 

 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско- тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања 

или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног 

садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, оспособљавање ученика за 

самообразовање уз помоћ литературе. 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Биологија као 

природна наука 2 

 

Биологија као наука. Појам 

научних теорија. Научна 

методологија. 

Утицај биологије на развој технологије. Утицај 

биологије на свакодневни живот. 

- осмисли поступак 

истраживања на задату хипотезу, 

креира и прати истраживачки 

протокол, 

-прикупи, прикаже и тумачи податке 

добијене истраживањем 

-изнесе и вреднује аргументе на 

основу доказа 

Особине живих 

бића 
2  

Заједничке особине живих бића: ћелијска организација, метаболизам, 

хомеостаза, раст, развиће и размножавање (животни циклус), осетљивост и 

покретљивост (одговор на промену средине/стимулусе), биолошка еволуција. 

Нивои организационе сложености и организациони ступњеви живих организама 

(молекули –органеле–ћелије–ткива–органи– 

– закључује о јединству 

живота и његовом 

заједничком пореклу на основу 

заједничких особина живих 

бића 

 

– доведе у везу основна 

својства живих бића са 



 

 

  организам). 

Хемијски састав живих бића; значај воде за одржавање основних животних 

фунција; значај појаве слободног кисеоника у Земљиној атмосфери; угљеник као 

главни састојак биолошких молекула 

просторним и временским распоредом 

чинилаца њиховог окружења 

Биолошки 

макромолекули 
2 Структура и функција биомолекула: угљени хидрати, липиди, протеини и 

нуклеинске киселине 

имена биолошких макромолекула у биотехнологији. 

 

-разврста биолошки важне 

макромолекуле према њиховој 

улози у остварењу животних 

функција 

-примерима илуструје примену 

биолошки важних макромолекула у 

биотехнологији 

Ћелија-граёа и 

функција 
 

2 

Ћелија као основна јединица живота; граёа и улога ћелијских мембрана; 

прокариотска ћелија и еукариотска ћелија. 

Разлике и сличности измеёу прокариотске и еукариотске ћелије; 

ендосимбиоза. 

Промет кроз ћелијску мембрану. 

Хемоаутотрофија, фотоаутотрофија, хетеротрофија, ћелијско дисање. 

-упореёује прокариотску и 

еукариотску ћелију на основу 

биохемијских, анатомских и 

морфолошких карактеристика 

-доведе у везу утицај чинилаца из 

спољашње и 

унутрашње средине са 

   динамиком ћелијских 

   процеса 

Ћелијске деобе 1 Ћелијска деоба и ћелијски циклус. Репликација ДНК као – тумачи шеме ћелијског 

  предуслов деобе ћелија. циклуса и ћелијских деоба 

  Митоза. Мејотичке деобе: биолошки смисао и значај; еукариота у контексту раста 

  формирање хаплоидних од диплоидних ћелија.. и размножавања 

Филогенија и 

принципи 

класификације 

1 Шест кључних догаёаја у историји живота. Геолошка скала времена и настанак 

живота. 

– постави шест кључних 

догаёаја у историји 

животана временској 



 

 

  Промене у току геолошке скале времена – еволутивне промене. 

Концепт порекла живих бића од заједничког претка. Сличности организама на 

основу њихове сродности – филогенетски односи. 

Значај успостављања критеријума класификације и класификација организама. 

Главне систематске категорије (врста, род, фамилија, ред, класа, тип, царство, 

домен). 

Примена модела „дрво живота“. 

скали 

– тумачи филогенетске односе 

и разноврсност живог света на 

Земљи ослањајући се на модел 

„дрво живота“ 

– примени или изради 

једноставне кључеве за 

идентификацију живог 

света. 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности и индивидуалних 

карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за први разред организован је кроз 6 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 



 

 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Математика 

Назив предмета: Математика 

Образовни профил: Гимназија Друштвено-језички Разред: први 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско- тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања 

или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног 

садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког 

мишљења, оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

Редни брпј 

наставне 

теме 

Брпј 

часпва 
Наставни садржај Начин и ппступак пствариваоа Активнпсти ученика 

 

 

 

1. 

 

 

 

4 

 

 

 

Лпгика и скуппви 

 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне метпде 

-илустративна метпда 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-упчава 

-извпди закључке 

-пдгпвара на питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

пткрива релације 

-учествује у решаваоу задатака 

 

 

 

2. 

 

 

 

2 

 

 

 

Реални брпјеви 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне метпде 

-илустративна метпда 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-упчава 

-извпди закључке 

-пдгпвара на питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 



 

 

    -разликује 

пткрива релације 

-учествује у решаваоу задатака 

 

 

 

3. 

 

 

 

3 

 

 

 

Прпппрципналнпст величина 

 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне метпде 

-илустративна метпда 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-упчава 

-извпди закључке 

-пдгпвара на питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

пткрива релације 

-учествује у решаваоу задатака 

 

 

 

4. 

 

 

 

3 

 

 

 

Увпд у гепметрију 

 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне метпде 

-илустративна метпда 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-упчава 

-извпди закључке 

-пдгпвара на питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

пткрива релације 

-учествује у решаваоу задатака 

 

 

 

5. 

 

 

 

7 

 

 

 

Изпметријске трансфпрмације 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне метпде 

-илустративна метпда 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-упчава 

-извпди закључке 

-пдгпвара на питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 



 

 

    -разликује 

пткрива релације 

-учествује у решаваоу задатака 

 

 

 

6. 

 

 

 

4 

 

 

 

Раципнални алгебарски изрази 

 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне метпде 

-илустративна метпда 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-упчава 

-извпди закључке 

-пдгпвара на питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

пткрива релације 

-учествује у решаваоу задатака 

 

 

 

7. 

 

 

 

4 

 

 

 

Линеарне једначине и неједначине 

 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне метпде 

-илустративна метпда 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-упчава 

-извпди закључке 

-пдгпвара на питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

пткрива релације 

-учествује у решаваоу задатака 

 

 

 

8. 

 

 

 

4 

 

 

 

Хпмптетија и сличнпст 

 

-фрпнтални рад 

-вербалне метпде 

-илустративна метпда 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-упчава 

-извпди закључке 

-пдгпвара на питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 



 

 

    -разликује 

пткрива релације 

-учествује у решаваоу задатака 

     

- слуша 

 

 

9. 

 

 

3 

 

 

Тригпнпметрија правпуглпг трпугла 

-фрпнтални рад 

-вербалне метпде 

-илустративна метпда 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

-упчава 

-извпди закључке 

-пдгпвара на питаоа 

-преппзнаје 

-анализира 

-разликује 

    пткрива релације 

    -учествује у решаваоу задатака 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама меёу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

–интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних предмета 

– активним методама наставе и учења; 

– повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу; 

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним  активностима  наставе  развијају  своје  компетенције  целоживотног  учења  кроз проналажење додатних информација, критичко 

разматрање.Треба имати у виду да се неке планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод или изнад могућности ученика, не обезбеёују остваривање исхода 

учења, не доприносе развоју компетенција, не одговарају садржају итд. Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то 

служи, које процесе код ученика подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памћења), којим исходима и компетенцијама води. 



 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 показивање практичних вештина активности ученика на допунској настави 

Физика 

Допунска настава-Физика Природно-

математички смер 

Месец Број часова Садржај програма Облици извоёења Циљеви и задаци 

IX / / / / 

X 3 Кретање Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

XI 2 Молекулско кинетичка 

теорија гасова 

Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

XII 3 Динамика флуида Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

I 3 Магнетно поље и ЕМ 

индукција 

Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

II 3 Наизменична струја Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

III 3 Њутнови закони Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

IV 3 Електрично поље Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

V 3 Стална електрична струја Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

 

 

 

Хемија 

Предмет : Хемија 

 

Разред : I 



 

 

Подручје рада: гимназија 

 

Смер : природно-математички, друштвено - језички 

 

Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им  се развију упорност, самосталност и 

тачност у раду, боље разумевање појмова, побољшање логичког повезивања. 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

 проналази и критички одабира потребне 

хемијске информације из различитих извора; 

 користи хемијски научни језик за описивање 

структуре, својстава и промена супстанци; 

 наводи примере о значају хемије за савремено 

друштво; 

 описује научни метод у хемији; 

 

 објашњава значај хемијског 

експеримента; 

 изражава физичке величине у одговарајућим 

мерним јединицама меёународног сиситема (SI) и 

разликује основне и изведене физичке величине; 

 табеларно и графички приказује резултате 

мерења; 

 класификује супстанце на основу честичне 

структуре супстанци; 

 прикаже шематски електронске 

Врстасупстанце Значај хемије за савремено друштво и одрживи развој. Макроскопски, 

субмикроскопски и симболички ниво описивања/представљања супстанци, 

њихове структуре, својстава и хемијских промена. 

Научни метод у хемији. Хемијски експеримент. Мерења, математичка 

обрада и представљање резултата мерења. 

1 

Структура атома Појам и класификације супстанци. 6 

Хемијске везе Развој идеје о атомској структури супстанци. Структура атома. Атомски и 

масени број. Изотопи. 

Релативна атомска маса. 

Боров атомски модел. Квантномеханички модел атома. Изградња 

електронског омотача. Електронска конфигурација и Периодни систем 

елемената. 

Енергија јонизације и афинитет према електрону. Атомски и 

јонски полупречници. 

Периодична својства елемената. Демонстрациони огледи: 

– упореёивање реактивности елемената у првој и седамнаестој 

групи Периодног система елемената; 

– упореёивање промена хемијских својстава елемената треће периоде. 

7 

Дисперзни системи Јонска веза и структура супстанци с јонском везом. Ковалентна 

веза. 

Луисове формуле и структуре и геометрија молекула. Савремене теорије 

ковалентневезе. 

Поларност молекула. 
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конфигурације атома и јона; 

 

 описује стање електрона у атому квантним 

бројевима; 

 тумачи и предвиёа својства хемијског елемента на 

основу електронске конфигурације атома; 

 предвиёа промену енергије јонизације, афинитета 

према електрону, електронегативности у зависности од 

атомског броја у групи и периоди; 

 приказује електронски Луисове симболе и 

формуле атома, јона и молекула; 

 предвиёа геометрију молекула на основу 

Луисове формуле; 

 објашњава поларност молекула; 

 

 користи меёумолекулске интеракције за 

објашњење агрегатних стања супстанци; 

 примењује једначину стања идеалног гаса; 

 тумачи фазни дијаграм на примеру воде; 

 објашњава утицај водоничне везе на својства 

супстанци; 

 објашњава разлике измеёу аморфних и кристалних 

супстанци; 

 Меёумолекулске интеракције и 

својства супстанци с ковалентном везом. Метална веза и 

метална кристална решетка. 

Агрегатна стања супстанци. Својства гасова. Авогадров закон и моларна 

запремина гаса. Једначина стања идеалног гаса. 

Течности. Фазни прелази и фазни дијаграми. Чврсте супстанце: 

аморфне и кристалне супстанце. Демонстрациони огледи: 

– сублимација јода; 

– испитивање поларности молекула воде. 

 

Хемијске реакције Појам и врсте дисперзних система. Значај и примена 

дисперзних система. Прави раствори. 

Растворљивост. Фактори који утичу на растворљивост чврстих супстанци у 

води. Засићени и презасићени раствори. 

Растварање и топлотне промене при растварању Квантитативан састав 

раствора. 

Колоидни раствори. Колигативна својства 

раствора. Демонстрациони огледи: 

– испитивање растворљивости различитих супстанци у поларним и 

неполарним растварачима; 

– испитивање топлотних ефеката растварања. 

Лабораторијска вежба 

- припремање раствора задате количинске концентрације, припремање 

колоидног раствора желатина и упореёивање својстава правих и 

колоидних раствора. 

6 

Киселине, базе , 

соли 

Појам и типови хемијских реакција. Једначине хемијских 

реакција. 

Количина супстанце. Моларна маса супстанце. Закон сталних масених 

односа и закон вишеструких масених односа. 

Масени удео елемента у једињењу. Одреёивање емпиријске и 

молекулске формуле 
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 предвиёа својства супстанци на основу типа 

кристалне решетке; 

 објашњава својства дисперзних система и 

њихову примену у свакодневном животу; 

 рачуна количинску концентрацију, масену 

концентрацију и молалност раствора; 

 рачуна снижење температуре мржњења и 

повишење температуре кључања у воденим растворима 

електролита и неелектролита; 

 припреми растворе за потребе у 

лабораторији и свакодневном животу. 

 анализира односе количине супстанце, броја 

честица и масе супстанце; 

 образлаже значај квантитативних односа у 

хемијским системима; 

 изводи стехиометријска израчунавања на основу 

задатих података; 

 процењује топлотне промене у физичким и 

хемијским процесима на основу експерименталних 

података; 

 разматра факторе који утичу на брзину хемијске 

реакције и процењује њихов утицај на хемијске процесе у 

индустрији и свакодневном животу; 

 једињења. 

Стехиометријска рачунања на основу хемијских једначина. 

Лимитирајући реактант и принос хемијске реакције. Топлотне 

промене при хемијским реакцијама. 

Реакциона топлота. Енергија активације. Стандардна топлота хемијске 

реакције. 

Хесов закон. 

Брзина хемијске реакције. Закон о 

дејству маса. 

Хемијска равнотежа. Примена Ле Шатељеовог принципа. 

 

Демонстрациони огледи: 

- Кретање честица као услов за хемијску реакцију: реакција 

хлороводоника и амонијака. 

- Егзотермне и ендотермне реакције: разлагање сахарозе при загревању, 

реакција баријум-хидроксида и амонијум-хлорида и реакција калцијум-

оксида и воде. Лабораторијска вежба 

1.Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције: 

– природа реактаната: реакције цинка са етанском и са 

хлороводоничном киселином; реакције магнезијума и цинка са 

хлороводоничном киселином; 

– концентрација реактаната: реакција цинка са разблаженом и 

концентрованом хлороводоничном киселином; 

– температура: реакција цинка са разблаженом хлороводоничном 

киселином на 25 °С и на 60 °С; 

– додирна површина реактаната: реакција чврстог калијум-јодида и 

чврстог олово(II)-нитрата и реакција раствора калијум-јодида и 

раствора олово(II)-нитрата; 

– катализатори: разлагање водоник-пероксида уз катализатор 

манган(IV)-оксид. 

2. Чиниоци који утичу на хемијску равнотежу: 

– промена концентрације учесника реакције: утицај 

додавања чврстог амонијум-хлорида или чврстог гвожёе(III)-хлорида у 

реакцији гвожёе(III)-хлорида са 

 



 

 

 објашњава значај хемијске равнотеже у 

хемијским и технолошким системима; 

 експериментално испитује понашање хемијских 

равнотежних система; 

 разликује киселине и базе на основу једначина 

електролитичких дисоцијација и протолитичких 

реакција; 

 пише и тумачи једначине јонских реакција; 

 рачуна концентрације јона у растворима 

електролита на основу степена дисоцијације; 

 рачуна pH вредност раствора јаких киселина и 

база на основу количинске концентрације раствора; 

 препознаје примере киселина, база и соли у 

свакодневном животу; 

 испитује киселост водених раствора помоћу 

различитих киселинско-базних индикатора; 

 препознаје примере оксидоредукционих процеса у 

свакодневном окружењу; 

 пише и тумачи једначине 

оксидоредукционих реакција; 

 наводи примере оксидационих и 

 амонијум-тиоцијанатом; 

– промена температуре: реакција бакар(II)-сулфата и натријум-

хлорида на 60 °С и 15 °С. 

 

Оксидоредукционе 

реакције 
Раствори електролита. 

Електролитичка дисоцијација. Степен електролитичке дисоцијације, 

јаки и слаби електролити. 

Јонске реакције. 

Протолитичка теорија киселина и база. 

Јонски производ воде и pH вредност водених раствора. Демонстрациони 

огледи: 

Испитивање pH вредност водених раствора електролита универзалном 

индикаторском хартијом. 

Лабораторијска вежба 

– јонске реакције (реакције раствора баријум-хлорида и разблажене 

сумпорне киселине, чврстог натријум- карбоната и хлороводоничне 

киселине); 

– добијање соли; 

– титрација раствора јаке киселине јаком базом. 
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УКУПНО  37 



 

 

редукционих средстава; 

 

 пореди својства метала у односу на реакције са 

киселинама (које немају оксидациона својства); 

 безбедно по себе и друге рукује 

лабораторијским прибором, посуёем и 

супстанцама; 

   

 

 

I Планирање наставе и учења 

 

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Претходном табелом су обухваћене све теме и сви садржаји, 

јер се не може унапред знати који ученици ће имати проблема и у којим темама. 

Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. II Оставаривање наставе и учења 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији. 

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похаёају. Може се остваривати кроз усмени и писани рад, различита вежбања и тестове, домаће задатке. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника и у књизи евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневнику. 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања и све активности , усмена одговарања, ураёене писане провере могу бити и сумативно оцењене. 

 

Рачунарство и информатика 

Предмет: Рачунарство и информатика Разред: 

Први 



 

 

Смер: Природно-математички и друштвено језички 

 

Циљ и задаци: 

Допунска настава се организује за ученике који имају потешкоће у погледу стицања елементарних знања у некој области. 

Допунску наставу похаёају ученици који у редовној настави нису били успешни. Часови могу бити организовани и за поједине ученике који нису савладали само неке делове из целине или за ученике који су дуже 

одсуствовали са редовне наставе ( наставе вежби). 

Неки часови ће бити само инструктивне природе (часови допунске наставе сводити на консултације). 

На часовима допунске наставе треба да се оствари максимална индивидуализација рада и непрекидно праћење напредовања сваког ученика. Циљ допунске наставе рачунарства и 

информатике је : 

–да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиёа програм; 

–да се ученици опособе да садржаје који следе боље и лакше схватају. Задаци допунске 

наставе су да ученици: 

– развијају свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и значај информатике за савремено друштво; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основних информатичких термина; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за правилно коришћење стручне литературе; 

– буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

часова 

-објасни улогу ИКТ у свакодневном животу 

− разуме изазове коришћења савремених технологија на 

одговоран и безбедан начин 

− кратко опише најважније догаёаје у развоју ИКТ 

− разликује и користи сервисе Интернета 

− приступа Интернету, самостално претражује, проналази 

информације у дигиталном окружењу и преузима их на свој 

уреёај 

Информационо- 

комуникационе 

технологије у 

савременом друштву 

1. Утицај рачунара на здравље и животну 
средину 

 
2. Безбедно и одговорно коришћење ИКТ 

 

3. Интернет и сервиси интернета 

 

4. Развој информационих технологија 
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− објасни начин дигиталног записа података и бинарног записа природних бројева 

− користи јединице за мерење количине података 

− кратко опише разлику измеёу хардвера и софтвера 

Рачунарство  

5. Дигитални запис података (текст, слика, звук) 
5 



 

 

− наводи основне карактеристике компонената дигиталног уреёаја и њихову 

улогу 

− разликује системски од апликативног софтвера 

− објасни шта је оперативни систем и која је његова улога 

 6. Дигитални запис података (текст, слика, 

звук) 

 

7. Хардвер рачунарског система 

 

8. Врсте меморије рачунара 

 

9. Процесор и карактеристике 

процесора 

 

− разликује основе елементе графичког корисничког интерфејса 

− прилагоди радно окружење кроз основна подешавања 

− инсталира и деинсталира корисничке програме 

Организација 

података и 

прилагоёавање 

радног окружења 

10. Елементи графичког корисничког 

интерфејса 

 

11. Подешавање оперативног система 

 

12. Инсталирање и деинсталирање 

корисничких програма 

3 

− ефикасно и тачно уноси и уреёује неформатиран текст 

− примењује основне елементе форматирања и структуирања текста 

− уреёује на елементарном нивоу текст применом нотација за обележавање 

− постави напредне текстуалне и нетекстуалне елементе у креирани 

документ 

− познаје основне параметре стилизовања текста на нивоу карактера, 

параграфа и страница 

− користи и креира именоване стилове 

− користи елементе у тексту који се аутоматски ажурирају 

− припреми документ за штампу и одштампа га 

− уреёује и приказује слајд презентације 

− примењује правила за израду добре презентације. 

Креирање и 

уреёевање 

дигиталних 

докумената 

13. Радно окружење програма за обраду текста 

и његово подешавање 

 

14. Форматирање странице 

 

15. Форматирање и обликовање 

карактера 

 

16. Форматирање пасуса 

 

17. Форматирање текста 

 

18. Форматирање текста 
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  19. Набрајање у тексту  

  
20. Заглавље, подножје, нумерисање страница 

 

  
21. Фусноте и ендноте 

 

  
22. Фусноте и ендноте 

 



 

 

    

− описује алгоритмом ситуације из реалног живота (говорним језиком, 

псеудокодом, дијаграмом) 

− креира једноставан рачунарски програм у развојном окружењу 

− користи изразе за запис математичких формула 

− примењује наредбе за контролу гранања и понављања 

− креира програм који реализује једноставне интерактивну 2д графику 

− креира програм у текстуалном програмском језику 

Програмирање 23. Појам и структура алгоритма 

 

24. Увод у програмски језик Python 

 

25. Линијске алгоритамске структуре 

 

26. Линијске алгоритамске структуре 

 

27. Разгранате програмске структуре 

 

28. Разгранате програмске структуре 

 

29. 2Д цртање уз помоћ графичких 

примитива 

 

30. 2Д цртање уз помоћ графичких 

примитива 

 

31. Цртање правилних облика са 

понављајућим елементима 

 

32. Цртање правилних облика са 

понављајућим елементима 

 

33. Цикличне програмске структуре 

 

34. Цикличне програмске структуре 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 



 

 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не већим од 15 ученика. 

 

На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. 

При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају 

дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа 

индивидуализација наставе. 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и 

животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су 

самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе 

решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

Информационо-комуникационе технологије у савременом друштву (4 часа) 

 

Потребно је нагласити значај ИКТ, али и да коришћење доноси различите ризике и одговорност. Кроз ученицима познате примере навести примере одговорног и безбедног коришћења ИКТ (иако ће се ова 

тема провлачити током целог школовања, како ученици овладавају алатима и применом ИКТ у свом животу, наглашавати безбедност и одговорност при коришћењу истих). 

Ученике укратко упознати са историјатом развоја ИКТ, рачунских справа и рачунара, не инсистирајући на детаљима (тачним годинама, прецизним карактеристикама уреёаја и слично). Ученици треба да 

буду свесни када се јавиле идеја о рачунарима који се могу програмирати, када су настали први електронски рачунар, када су настали персонални рачунари и како изгледају савремени рачунари у односу на 

почетке („од рачунара који заузима целу зграду до уреёаја у џепу сакоа”). Са ученицима дискутовати и могуће правце развоја ИКТ у будућности. Ученицима нагласити да су модерни уреёаји данас нераскидиви 

део Интернета и обрнуто. Потребно је да ученици имају представу о рачунарским мрежама и да јасно разликују локалну мрежу и Интернет. Потребно је направити паралелу измеёу кућне мреже и мреже у школи 

и скренути пажњу да су за формирање и функционисање мреже потребни и посебни ураёаји и програми, без уласка у детаљну анализу њихове улоге и технолошких карактеристикама. Са ученицима дискутовати 

о сервисима на Интернету и веб-апликацијама које користе и подстакнути их да једни другима укажу на корисне и интересантне сервисе и апликације. Посебну пажњу посветити претраживању информација на 

интернету и процени њихове поузданости и релевантности. Ова тема треба да буде практично демонстрирана и прожета током читавог наставног процеса. 

Такоёе у овој фази треба да остваре прву комуникацију са наставником користећи мејл (упутити их, уколико не знају, како се пише мејл, елементе поруке, проверити како су активирали налоге на 

друштвеним мрежама – безбедност и приватност мејла, контаката и садржаја сандучета). Посебну пажњу 



 

 

скренути на прилоге мејлова (шта се може, а шта не може слати мејлом). И у случају мејл-комуникације инсистирати на безбедно и одговорно коришћење уз поштовање правила лепог понашања (нетикеција). 

Рачунарство (5 часова) 

 

При реализацији ове тематске целине потребно је да ученици стекну знања о томе како се у дигиталним уреёајима информације представљају помоћу  бројева. Треба да знају да се кодирањем представљају 

текст, графика и звук. Приказати ученицима како се природни бројеви представљају у бинарном систему (нулама и јединицама). На информативном нивоу показати хексадекадни систем као скраћење записа 

бинарних бројева и приказати бинарни запис неких података (на пример, текста записаног ASCII кодом). 

Ученици треба да познају јединице за мерење количине података (бит, бајт, килобајт, ...) и да умеју да процене колико уобичајени подаци заузимају меморије (нпр. колико отприлике заузима страница 

текста, фотографија ниске и високе резолуције, филм и слично). 

Ученици треба да знају основну структуру рачунара (процесор, меморије и улазно-излазни уреёаји, као и комуникацију измеёу њих). Ученици би требало да умеју да објасне чему нека компонента служи 

и које су њене главне особине, при чему треба да знају: улогу процесора у функционисању рачунарског система (да познају особине процесора, да објасне врсте и улогу различитих меморија у рачунарима 

(меморије које трајно и привремено памте податке) и да разликују унутрашње меморије (кеш, RAM) од спољашњих, складишних меморија (хард-дискова, флеш-меморија, SSD уреёаја, оптичких дискова). 

Инсистирати на хијерархијској организацији меморија и објаснити разлику у брзини, капацитету и цени различитих облика меморија (особине меморија); основне врсте улазно-излазних уреёаја и начине 

комуникације са њима; врсте магистрала и њихову улогу у остваривању комуникације измеёу различитих компонената унутар рачунара. Ученик компоненте треба да зна на нивоу препознавања, без улажења у 

детаље њихове архитектуре и начина функционисања. 

Искуствено ученици могу описати улогу оперативних система, и уочити разлику измеёу хардвера и софтвера. Ученици треба да знају разлику измеёу апликативних и системских програма, као и 

различиту примену апликативних програма у свакодневном животу (на пример, програме за приступ интернету и вебу, рачунарске игре, програме за обраду звука, …..). Посебну пажњу посветити ауторским 

правима, интелектуалној својини и типовима лиценци софтвера и дељених садржаја. Део тематске целине чији је фокус на зашити ауторских права и коришћењу туёег садржаја треба да се прожима кроз све 

тематске целине кроз сва четири разреда. 

Организација података и прилагођавање радног окружења (3 часа) 

 

Извршити систематизацију основних концепата како би се увела заједничка терминологија и како би се обезбедило да ученици мало дубље разумеју основне концепте графичких радних окружења тј. 

њихових корисничких интерфејса. Истовремено дискутовати графичко окружење стоних и преносних рачунара и мобилних уреёаја, набројати сличности, али и нагласити разлике. 

Са ученицима систематизовати знање о елементима графичког корисничког окружења: радној површини, прозорима, менијима, дугмадима, пољима за унос текста и слично. Обезбедити да ученици 

ефикасно баратају основним улазним уреёајима тј. да умеју да изведу акције мишем, екраном осетљивим на додир, али и пречицама на тастатури. Обезбедити да ученици разумеју концепте селекције, концепт 

клиборда и њихову примену на копирање и премештање података. Ученици треба разумеју и да знају да одреагују на разне поруке које добијају од система током рада (на пример, при брисању података, 

затварању програма, чувању документа…). 

Систематизовати са ученицима и основна системска подешавања (датума и времена, радне површине, регионална подешавања, подешавања језика и тастатуре, коришћење и подешавање корисничких 

налога). 

Објаснити, кроз неколико примера инсталацију и уклањање програма (опет направити паралелу стоних и преносивих рачунара са мобилним уреёајима). Паралелно са радом на организацији података на 

систему датотека оперативног система демонстрирати манипулисање подацима на „облаку”. 

Дискутовати о предностима и недостацима манипулације података оба начина. Потребно је да ученици знају када податке чувају на диску, на некој преносивој спољној меморији, на телефону, „у облаку”... 

Потребно је појаснити терминологију (фајл-датотека, фолдер–фасцикла–директоријум–каталог, партиција, диск), и обезбедити да ученици разумеју концепт датотека и фасцикли и њихову примену на 

хијерархијско организовање података. Ученици треба да познају најпознатије типове датотека, да знају да искључе/укључе приказ типа датотеке и скривених датотека, да знају да су одреёени типови датотека 

повезани са подразумеваним програмима који их отварају, као и да та повезивања подесе. Кроз рад на документима и фасциклама инсистирати на начинима како се дели и приступа фасциклама и датотекама на 



 

 

„облаку” (сарадња, само да прегледају документе....). Потребно је да ученици разумеју хијерархијску организацију система датотека и путање које одреёују позицију (тј. адресу) датотеке у систему. Ученике 

упознати и са „пречицама” тј. симболичким линковима ка датотекама. 

Упознати ученике са неким програмима за архивирање података и потребом за таквим програмима (вежба слање мејла али са архивираним подацима). 

Упознати ученике са методама и значајем заштите података, подешавањем антивирусног програма, заштитног зида. 

 

Креирање и уређивање дигиталних докумената (10 часова) 

 

При реализацији ове тематске целине инсистирати да ученици науче да вешто и ефикасно врше уношење текста строго придржавајући се дигиталног правописа (у латиничком тексту на српском језику 

користећи дијакритичке карактере č, ć, ž, š, и сва граматичка правила говорног језика). За почетак вежбати рад са чистим текстом, без уметнутих нетекстуалних елемената и без икаквог програмирања. Осим 

уношења текста, треба нагласити да су основни кораци у раду са текстом кретање кроз текст, копирање, премештање делова текста, претрага и замена. Ученици треба да користе пречице на тастатури за 

различите операције са текстом (копирање, премештање, претрага, ….). Ученик приликом уноса текста треба јасно да зна како се текст дели на целине – параграфе и скренути пажњу на разлику измеёу 

експлицитног уметања ознака за нови ред и прелаза у нови ред које едитор текста аутоматски приказује (а који нису унети у текст). Нагласити ученицима да је овај основни ниво рада са текстом заједнички за 

веома широку палету програма (од најједноставнијих едитора текста до напредних процесора текста) и демонстрирати рад у неколико различитих програма (на локалном рачунару, али и онлајн), укључујући и 

програмерске едиторе које ће ученици касније програмирати. 

Након рада са чистим текстом, прећи на обраду уметања нетекстуалних елемената и структурирање текста. Ученик треба да зна да организује текст коришћењем нумерисаних и ненумерисаних листа, да у 

текст уметне нетекстуалне елементе (табеле, слике, једноставне математичке симболе и формуле...). И ову тему приказати кроз неколико различитих програма (нпр. текст процесора, програма за слање 

електронске поште и креирање онлајн документа или веб стране) и истаћи заједничке карактеристике. 

Објаснити разлику измеёу приступа уреёивања текста коришћењем приступа „што видиш то и добијеш” (WYSIWYG) и језика за обележавање. Приступ језика за обележавање могуће је демонстрирати кроз 

”лаке језике за обележавање” (нпр. MarkDown), кроз Wiki нотацију и подскуп језика HTML (довољно је приказати означавање наслова, секција, пасуса, нумерисаних и ненумерисаних листа и евентуално 

убацивање слика и линкова). Кроз неколико елементарних примера приказати употребу LaTeX синтаксе за запис математичких формула (индекс, експонент, разломак, грчка слова, ...). Улогу језика за 

обележавање приказати на примерима њихове употребе на вебу. Кроз језике за обележавање вежбати са ученицима прецизно изражавање у формалној нотацији и поштовање прецизне синтаксе, што представља 

важан увод у тему програмирања у текстуалним програмским језицима. 

Потребно је објаснити разлику измеёу логичке структуре документа и његовог визуелног и стилског обликовања и увести стилове као основну технику логичког структурирања документа. Ученик треба 

да уме да ефикасно користи постојеће, прилагоёава именоване стилове и креира сопствене стилове на нивоу карактера, параграфа и странице. Поред тога потребно је да овладају елементима за аутомаско 

ажурирања документа (садржај, листа свих табела или слика, странице...). На крају рада са документом ученик треба да зна да документ припреми за штампање и одштампа га на папир или извезе у формат PDF. 

Коришћењем програма за креирање слајд презентација ученици треба да примене већ овладане технике форматирања и стилизовања текста и креирају добру  и ефективну презентацију. При изради слајд-

презентације ученик мора да се придржаваправила добре презентације (број информација на слајду, дизајн слајда, естетика, анимације у служби садржаја, ….). Нагласити важност израде сарадничког документа 

приликом рада на неком тексту или слајд – презентацији. 

Програмирање (12 часова) 

 

Пре почетка наставе програмирања ученицима треба објаснити важност алгоритамског приступа решавању проблема и вештине програмирања у данашњем свету за све, па и за ученике који се неће 

професионално бавити програмирањем. Ученике треба упознати са позитивним утицајем наставе програмирања на развој прецизног, формалног изражавања и на развој логичког мишљења. Често се у животу 

дешава да треба да организујемо неку групу људи и да им објаснимо како да ураде неки посао, а познавање техника описивања алгоритама ће нам помоћи да ту увек урадим на јасан и недвосмислен начин. ИКТ 

уреёаји нас често збуњују чудним понашањем, које се испоставља као сасвим природно и нормално, ако разумемо строге принципе по којима функционишу. Кроз серију једноставних примера приказати 

могућност употребе техника алгоритамског размишљања и програмирања на аутоматизовање практичних задатака са којима се ученици и иначе срећу током образовања и личног и касније професионалног 

живота. Навести ученицима колико познавање принципа алгоритама и програмирања може помоћи скоро у свакој професији (на пример, будући психолози и социолози користе напредан статистички софтвер за 

обраду својих података и да им елементи програмирања могу помоћи да прилагоде тај софтвер потребама своји специфичних анализа, а будући стручњаци за језик могу помоћу релативно једноставних 

програмерских техника извући потребне делове језичких корпуса и статистички их обраёивати). 



 

 

У складу са претходним, реализацију теме могуће је започети увоёењем појма алгоритма кроз навоёење примера из свакодневног живота у којима се одреёене радње дешавају по унапред задатим правилима 

(на пример, кухињски рецепти, организација летовања коришћењем интернета, одреёивање победника у игри папир–камен–маказе, слагање Рубикове коцке, слагање Ханојских кула, погаёање непознатог броја 

половљењем интервала). Навести и примере где се као корисници апликације сусрећемо са појмом алгоритма, као што је алгоритам проналажења руте у апликацији за навигацију где можемо и подешавати како 

алгоритам ради. Приказати и примере алгоритама са којима су се ученици сусретали у настави математике (извоёење аритметичких операција потписивањем, конструкције геометријских објеката, НЗД, ...). 

Анализирати са ученицима више различитих решења истог проблема. 

Дати примере исказивања алгоритама говорним језиком, дијаграмима тока и псеудокодом. Ученицима разјаснити шта се сматра елементарним кораком у алгоритму, како се кораци секвенцијално могу 

реёати један иза другог, како се врши условно извршавање одреёених делова алгоритма (гранање) и како се одреёени делови алгоритма могу понављати (петље тј. циклуси). Увести и могућност скока (тзв. 

GOTO) на обележени корак (на пример, на број корака у алгоритму представљеном у облику нумерисаног низа корака) и укратко на примеру продискутовати мане таквих решења. Као илустрацију изабрати неки 

једноставан алгоритам који ће се исказати на разне начине, укључујући, на крају и програмом у програмском језику у коме ће се даље радити. Пре него што уче ници самостално крену да формулишу алгоритме, 

подстицати их да разумевају смисао алгоритама које наставник припрема. Радити на развијању свести код ученика о томе да решење проблема треба да буде образложено јасно и прецизно (најбољи тест је то да 

је алгоритам описан тако да га други ученик може спровести без икаквих додатних упутстава). 

Након кратке уводне приче о алгоритамском начину размишљања потребно је прећи на програмирање у одабраном програмском језику. Тема програмирања се може у целини реализовати уз коришћење 

текстуалног програмског језика, а може се започети са визуелним програмским језиком заснованим на слагању блокова, а завршити са текстуалним програмским језиком. Изабран текстуални програмски језик 

треба да буде једноставан за разумевање и за изражавање кратких програма, као и да има уграёену подршку за рад са колекцијама кроз одговарајуће могућности синтаксе и стандардне библиотеке. Развојно 

окружење за текстуални програмски језик треба да садржи едитор који је прилагоёен синтакси програмског језика и да омогући покретање програма једноставном корисничком акцијом. Пожељно је да развојно 

окружење омогућава да мањи програми буду садржани у једној јединици изворног кода без потребе креирања пројекта. За реализацију теме се може користити развојно окружење инсталирано на локалном 

рачунару или онлајн развојно окружење коме се приступа путем прегледача веба (браузера). 

Редослед увоёења појмова, елемената програмских језика, типова података, библиотечких операција/функција/метода, алгоритама, техника програмирања и функционалности развојног окружења треба 

прилагодити изабраним програмским језицима, окружењима и методолошким опредељењима. 

У склопу обраде ове теме неопходно је покрити следеће елементе одабраног програмског језика: 

 

● аритметичке изразе (константе, променљиве, операторе и коришћење неколико основних библиотечких функција) 

 

● однос измеёу целобројног и реалног дељења 

 

● основне типове и елементарне конверзије измеёу њих, и то: бројевне типове (целобројни и реални), текстуални (ниске тј. стринг) и логички тип 



 

 

● учитавање и испис вредности основних типова 

 

● услове изражене коришћењем релацијских и логичких оператора и наредбе гранања у непотпуном облику (if) и потпуном облику (if-else) 

 

● наредбе понављања (бројачку петљу, условну петљу) 

 

● дефинисање и коришћење једноставних потпрограма (функција, процедура и сл., у зависности од програмског језика, односно статичких метода, уколико програмски језик не нуди непосреднији облик 

дефинисања потпрограма) 

● елементарно коришћење колекција података (низови, ниске, торке, речници, ...), приступ појединачним елементима колекције, библиотечке функције/методе над колекцијама (број елемената, збир, просек, 

минимум, максимум, ...), итерација кроз елементе колекције. 

Не инсистирати на појму прекорачења, прецизности записа реалних бројева и на детаљима интерне репрезентације бројева (стога је, ако је могуће, пожељно одабрати програмски језик који аутоматски 

подржава рад са неограниченим бројевима). Променљиве у почетку третирати на исти начин као у математици и не мењати вредности једном додељеним променљивима, а императивну доделу, попут i=i+1, која 

је ученицима често тежак појам, посебно обрадити и разјаснити кроз примере у којима је таква додела заиста потребна. 

Алгоритамска структура задатака у првом разреду не би требало да буде комплексна. Кроз разне задатке могуће је приказати следеће типове алгоритама и програма: 

● аритметичка израчунавања (нпр. геометријске формуле, формуле из физике, линеарне зависности и пропорције, решавање проблема коришћењем линеарних једначина итд.) 

● примена минимума, максимума и апсолутне вредности разлике као мере растојања (нпр. одреёивање дужине пресека интервала) 

 

● рад са позиционим записом (нпр. цифре у запису броја, време, углови) 

 

● угнежёено гранање (каскадно и хијерархијско): гранање на основу припадности вредности бројевним интервалима (нпр. одреёивање оцене на основу броја поена), гранање на основу дискретног скупа 

вредности (нпр. одреёивање имена месеца на основу редног броја), лексикографско пореёење торки (нпр. пореёење два датума), хијерархијско гранање (нпр. одреёивање квадранта на основу датих координата 

тачака). 

● статистичка обрада колекција података (израчунавање збира, просека, минимума и максимума), филтрирање (издвајање елемената који задовољавају дати услов) и пресликавање (примена функције на све 

елементе колекције), линеарна претрага колекција података и комбинација ових алгоритама 

● сортирање применом библиотечких функција и решавање проблема помоћу сортирања (не укључује познавање и имплементацију алгоритама сортирања). 

 

Нагласак учења програмирања у првом разреду треба да буде на стицању течности у елементарном кодирању, а не на вештини конструкције и анализе сложености алгоритама. Стога се сугерише да се у што 

већој мери примењују библиотечке функције и да се ручна имплементација алгоритама примењује 



 

 

само где је то неопходно (на пример, одреёивање максимума неколико бројева могуће је у почетку реализовати позивом библиотечке функције, а тек касније увести алгоритам одреёивања максималне вредности 

и применити га у неколико задатака). Алгоритми које ученици самостално имплементирају не би требало да прелазе комплексност основних секвенцијалних алгоритама линеарне сложености за обраду серија 

елемената (нпр. одреёивања збира и просека колекције бројева, или одреёивање њеног минималног тј. максималног елемента). 

Приликом избора задатака пожељно је трудити се да се текстови задатака формулишу тако да ти задаци сугеришу неку реалну примену било у стварном животу и доменима блиским ученицима (нпр. спорт, 

филм, музика, мода), било у другим наставним предметима (математика, физика, биологија, историја, географија и слично). 

Инсистирати на пажљивом тестирању свих решења (ако је могуће, коришћењем аутоматског система тестова на више тест-примера). 

 

Од ученика тражити да пишу своје једноставне програме, али и да пажљиво анализирају већ написане програме и да предвиде резултате њиховог извршавања и без њиховог покретања. Инсистирати на томе 

да сви ученици могу да спроведу задати алгоритам корак по корак, експлицитно записујући (на пример у облику табеле) стање, тј. текуће вредности променљивих током извршавања алгоритма Ученицима 

приказати процес дебаговања (извршавања корак по корак уз анализу меёурезултата) и захтевати од њих да пронаёу и исправе намерно унете грешке у програме. 

Не инсистирати на томе да ученици праве потпуно заокружене апликације (на пример, обрада теме креирања графичког корисничког интерфејса програма није предвиёена за први разред). Дужина програма 

које ученици пишу не би требало да прелази пар десетина линија кода. Сложеније проблеме разлагати на потпроблеме који се једноставније решавају (на пример, сваки помоћу посебне функције тј. потпрограма). 

Један од могућих наставних сценарија је да ученици имају задатак да напишу само одреёене делове већег програма које наставник унапред припрема (да допуне неколико линија кода, дефинишу неку функцију и 

слично). 

Један интересантан домен за вежбање основних техника програмирања је и 2д цртање и прављење анимација, као и једноставних интерактивних симулација (игара). Стога је пожељно користити језике и 

библиотеке који ово допуштају. Наставник се може определити да тему уведе и кроз овај домен и тада је могуће је реализовати и следеће теме: 

● увод у функционалност одабране графичке библиотеке (координатни систем, платно, оловке, четкице, боје, ...) 

 

● цртање основних облика (дуж, квадрат, круг, ...) 

 

● цртање правилних облика са понављајућим елементима (нпр. екран ишрафиран хоризонталним/вертикалним/дијагоналним линијама, концентрични кругови у центру екрана) 

● програмирање анимација (понављањем исцртавања облика у правилним временским интервалима, попут лоптице или неке друге фигуре која се одбија о ивицу прозора или слике лика који се шета лево-десно 

дуж екрана) 

● концепт догаёаја (догаёаји миша и тастатуре) и обрада догаёаја (померање једноставног објекта на екрану стрелицама, исцртавање кругова мишем) 



 

 

● у оквиру пројектних задатака и додатне наставе могуће је обрадити и неколико примера програмирања веома једноставних игара (нпр. бушење мишем балона који се појављују на насумичним позицијама на 

екрану уз бројање резултата, померање лика стрелицама кроз препреке које се крећу, попут игре flappy birds). 

 

 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. Требало би и вредновање више усмерити ка 

праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а мање ка тестовима знања. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, 

ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и 

вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o 

прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и 

систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, 

финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње наставника са стручним 

сарадником, уз коришћење Блумове таксономије. Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично користити првенствено за увежбавање и 

утврёивање појмова и чињеничних знања, а мање за формирање коначних оцена. Креирање таквих инструмената за утврёивање градива, кад год је могуће, препустити самим ученицима, чиме се постиже 

вишеструки ефекат на усвајање знања и вештина. Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика 

континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе. Када је промени, потребно је да прикупи нове податке да би могао да види колико су те промене ефикасне. У оквиру плана рада 

наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и време за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се 

избор тема за рад на секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим интересовањима. 

Оцењивање: 

 

Формативне оцене се дају и уписују у педагошку свеску на основу односа ученика према раду, активности на часу. Сумативне оцене се добијају и из контролних 

задатака, усменог испитивања, самосталних радова ученика. 

 

 

Музичка култура 

Разред I 

 

Предмет музичка култура 

 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни. 

 



 

 

Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиёа програм. Ова настава омогућава укључивање у наставу ученицима који су из 

оправданих разлога били одсутни са редовних часова. 

 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

 

Активности 

ученика 

1. 3 Увод у музику индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

2. 3 Средњевековна 

музика 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 



 

 

3. 3 Музика Барока индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

4. 2 Музика 

Рококоа 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

5. 4 Бечки 

класичари 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

 

 

Ликовна култура 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљеви допунске наставе: 

– усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

–– осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе: 

– уочавање проблема и израда плана рада. 

Исходи допунске наставе: 

– усвојено знање омогућава ученику самостално учење и праћење наредног градива што је основни стандард постигнућа; 

– ученик је оспособљен да користи практичне вештине. 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 



 

 

-обликује презентације 

усклаёујући текст и 

слику; 

-укаже на сличности, 

разлике и меёусобни утицај 

уметности одреёених 

култура, цивилизација и 

периода; 

-издваја кључне 

информације из 

текста и слике; 

 

 

 

 

Садржај уметничког 
дела: мотиви и теме кроз 
епохе. 

 

 

 

 

 

Уметност кроз 

епохе 
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-користи уметничко наслеёе 

као подстицај за стваралачки 

рад; 

-изражава своја 

интересовања и естетске 

доживљаје одабраним 

средствима и 

техникама; 

 

 

Културно наслеђе као 

извор инспирације 

савремених стваралаца. 

 

Човек и простор; 

Скулптуре у пленеру; 

Пејзаж и архитектура; 

Реални и имагинарни 

простор 
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Физичко и здравствено васпитање 

Назив наставног предмета: Физичко и здравствено васпитање 

 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности 

ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају одреёени наставни садржаји кроз 

додатне часове рада. 

Разред: Први 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 



 

 

-Именује моторичке способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна средства 

- Учествује на школском такмишењу и у 

систему школских спортских такмичења 

 

Провера физичких 

способности(иницијалн о 

тестирање) 

 

- Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и функционалних способности 
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Кратко опише основне карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице; 

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

 

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа Скок 

увис леёном 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим 

реализованим атлетским дисциплинама. 
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- Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим кретањима 

Спортска гимнастика са 

елементима 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 
2 



 

 

-изводи ротације тела акробатике: Вежбе на 

справама и тлу 
3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

 

 

 

 

 

 

Користи елементе технике у игри Примењује 

правила у игри 

Учествује на спортским такмичењима 

 

 

 

 

 

Спортска игра(Рукомет, 

Кошарка, одбојка,фудбал) 

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре; 

• Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке 

припремљености ученика у складу са изборним програмом за 

дату игру. На основу претходних умења у техници и тактици 

наставник планира конкретне садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, организује наставу за коју 

ученици покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, организовати наставу 

пливања (посебно обуку за непливаче). 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за 

рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене 

програмом треба разложити на мање и на  основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и 

не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове 

професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похаёају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика; Због 

тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију 



 

 

и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). 

Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, 

способност примене практичног знања у конкретним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

6) Компетенцију за целоживотно учење 

7) Комуникацију 

8) Решавање проблема 

9) Сарадњу 

10) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати 

кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за 



 

 

даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних 

планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапреёивања 

компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ 

одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са 

здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапреёивања квалитета 

образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се кључне компетенције за 

целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапреёење практичног вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да 

управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски 

рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да 

анализирају и закључују; 

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли 

примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе 

своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно 



 

 

од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одреёених тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да пронаёе нове приступе.; Од ученика се очекује да 

се у ситуацијама када ради са другим ученицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других; 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се јављају. 

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одреёеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима. Стандарди компетенција наставника ће се 

реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим 

могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу 

ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

Додатна настава 

 

Српски језик и књижевност Програм 

додатне наставе 

Српски језик и књижевност – први разред 

 

 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире предвиёене планом и програмом, са циљем повезивања и примене наученог у 

свакодневном животу, стицање шире слике о књижевним и језичким питањима, развијање вишег облика писмености и креативности у писању и читању, припремање за такмичења и конкурсе на републичком и 

меёународном нивоу. 

 

Циљеви додатне наставе : 

 

 продубљивање знања стечених на редовној настави ; 

 припремање ученика да одрже предавање на неку, ваннаставну или наставну , занимљиву тему по сопственом избору или избору у договору са професором ; 

 избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима. 

Задаци додатне настави : 



 

 

 уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика 

 Оцењивање 

Наставни 

садржај / активност 

Број часова Начин и поступак остваривања Активности 

ученика 

Језик 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Књижевност 15 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Језичка култура 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Укупно часова 35   

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених радњи, али и од специфичности и индивидуалних 

карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 



 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Програм за други разред организован је кроз 5 наставних садржаја. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити 

различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама 

културе у нашем граду. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- резултате такмичења; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Енглески 

Наставни предмет: Енглески језик 

Разред: Први 

Смер: природно математички 

Наставна област Тема Исходи Број часова Начин провере 

Great Britain Граматика: 

 

Present Simple and 

Continuous Tenses 

Усмено изражавање: 

 

What is Great Britain famous for ? 

What are the Brittish like? 

Stereotypes! 

 

 

Лексика: 

 

Фразални глаголи, 

-употреби одговарајуће садашње време 

у реченичном контексту 

 

 

-Изрази лични став на дату тему уз 

коришћење адекватних граматичко-

лексичких конструкција 

-прошири свој вокабулар у области 

придева којима се описује карактер 

личности 

-разуме значење и адекватно 

2 -Граматичка вежбања 

 

-Лексичка вежбања 

 

-дијалог 



 

 

 идиоми колокације користи фразалне глаголе, идиоме 

и колокације 

  

Famous People Граматика: 

 

Past Simple and 

Continuous Tenses 

Писано изражавање 

-употреби одговарајуће прошло време у 

реченичном контексту 

-напише биографију познате 

личности 

2 -индивидуални домаћи задатак 

 
Писање биографије 

   

Threats to Earth Граматика: 

 

Present Perfecr Past 

Simple 

-употреби одговарајуће време у 

реченичном контексту 
2 -вежбања на часовима додатне наставе 

 

--индивидуални домаћи задатак 

 
Лексика: 

 

Weather words, weather forcast, 

idioms with weather 

-прошири свој вокабулар на тему 

времена 

-разуме временску прогнозу са страних 

тв станица 

  

 
Слушање: 

   

 
weather forcast 

   

Good morning 

America 

 

Граматика: 

 

Past Perfe cr Past Simple 

-употреби одговарајуће време у 

реченичном контексту 
2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-пројекат 



 

 

 CLIL 

 

America's past 

-наведе основне податке о 

америчкој историји 

  

Traditional 

festivals 

 

Граматика: 

-употреби адекварне предлошке 

конструкције у изражавању личног става 
2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 Предлошке конструкције 

 

Усмено изражавање: 

-говори о обичајима приликом 

прослављања различитих 

празника широм света 

 -пројекат 

 Talking about customs related to 

the celebration of different 

holidays 

   

Our green planet Граматика: 

 

Пасив 

-употреби одговарајући облик пасива 

или актива у реченичном контексту 
2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

  

 

Писање: 

-врши трансформације 

реченица 

 -интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

 

-есеј 

 
Есеј којим се изражава лични 

став 

 

 

-разуме форму за писање овог типа 

есеја 

  

  
-напише есеј на тему екологије 

  

The media Читање: -Разуме значење вести из 

различитих области 
1 Превод 



 

 

 News    

The generation gap Граматика: 

 

Индиректни говор 

-изврши реченичну трансформацију из 

директног у индиректни говор уз слагање 

времена 

2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-Онлајн вежбања 

 
Усмено изражавање 

 

дебата 

-учествује у дебати на тему 

генерацијског јаза, проблема младих... 

 
-дебата 

A friend in need is a 

friend indeed 

Граматика: 

 

Условне реченице 

-формира адекватну условну 

реченицу 
2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

  -користи мешовите условне 

реченице 

 

-интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

    -дијалог 

 
Комуникација: 

 

Тражење и давање савета 

-употреби адекватне реченичне 

конструкције за тражење и давање савета 

  

Holiday 

destinations 
Писање: 

 

Туристичка брошура 

-напише туристичку брошуру за свој град 1 пројекат 

Укупно часова:  18  



 

 

Француски језик 

РАЗРЕД-I 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС 

 

ГОДИШЊИ ФОНД-37 ЧАСОВА(укупно за све разреде) ЦИЉЕВИ 

ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

ЦИЉ додатне наставе је проширивање и продубљивање знања за даровите и талентоване ученике који желе да усавршавају знања из француског језика на свим нивоима од рецепције до 

продукције,интеракције,медијације и знања о језику,као и да учествују на такмичењима и конкурсима из француског језика. 

 

ОБЛАСТ-ТЕМА 

 

 

 

РЕЦЕПЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДУКЦИЈА 

ИСХОДИ 

 

 

 

– разуме једноставне књижевне текстове различитих 

жанрова (поезија, проза, драма), у којима се појављују 

учесталије метафоре; – открива значење непознатих речи у 

писаном тексту на основу познатог контекста и језичког 

предзнања; 

 

користи релативно спонтано и самостално циљни језик као 

језик комуникације у учионици са наставником и са осталим 

ученицима и ученицама; – описује особе, радњу, место, 

доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 

будућности, користећи познате језичке и ванјезичке елементе; 

– саопштава и интерпретира најважније информације садржаја 

писаних, илустрованих и усмених текстова на теме 

предвиёене наставним 

програмом, користећи познате језичке 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Именичка група 1) Систематизација употребе 

детерминаната: партитивних чланова и партитивног de; 

присвојних и показних придева; основних, редних 

бројева. 2) Систематизација рода и броја именица и 

придева, пореёења придева и именица. 3) 

Систематизација заменица: личних ненаглашених 

(укључујући и заменицу on) и наглашених; заменица за 

директни и индиректни објекат; показних и 

присвојних; упитних. Глаголска група 

1) Систематизација глаголских времена индикатива 

(презент, сложени перфект, имперфект, 

плусквамперфект, футур први), као и перифрастичних 

конструкција: блиског футура, блиске прошлости. 2) 

Систематизација 

фреквентних униперсоналних глагола. 3) 

Систематизација презента кондиционала. 

БРОЈ ЧАСОВА 
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ИНТЕРАКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 

елементе; – саопштава и интерпретира најважније 

информације садржаја кратких емисија, видео записа на 

теме предвиёене наставним програмом, користећи познате 

језичке елементе ; – износи своје мишљење, изражава и 

образлаже ставове и реагује на мишљење и ставове других 

(допадање/недопадање итд.), користећи познате и 

једноставне језичке елементе; – започиње и учествује у 

дијалогу и размењује мишљења и информације у вези са 

својим окружењем и свакодневним ситуацијама; 

 

илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава; 

– резимира прочитани/преслушани текст о блиским, 

познатим и обраёиваним друштвеним темама користећи 

једноставна језичка средства; – пише о блиским темама из 

свог окружења и подручја интересовања; – описује особе и 

догаёаје поштујући правила кохерентности користећи 

фреквентне речи и изразе; – пише о властитом искуству 

описујући своје утиске и осећања, износећи мишљења, 

планове и очекивања, једноставним језичким средствима 

 

 

користи знање страног језика у различитим видовима реалне 

комуникације (електронске поруке, СМС поруке, дискусије на 

блогу или форуму, друштвене мреже) 

 

 

преноси суштину и најважније појединости поруке са 

матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи, додајући, по потреби, једноставнија 

објашњења и обавештења, 

4) Презент субјунктива најфреквентнијих глагола 

(после il faut que, il vaut mieux que, il est nécessaire que, 

il est possiblе que и глагола заповести, жеље и осећања). 

Предлози 1) Систематизација употребе предлога и 

фреквентних предложних израза (par rapport à, à côté 

de, au lieu de, à l’occasion de, à l’aide de, malgré). 2) 

Систематизација предлога за време и временских 

одредница (depuis, ça fait … que, en, dans, pour, il y a). 

Прилози 1) Систематизација прилога за место, време, 

начин, количину (интензитет). 2) Пореёење прилога. 

Модалитети и форме реченице 1) Директни и 

индиректни говор. 2) Систематизација интерогативног 

и императивног модалитета. 3) Систематизација 

негације. Сложене реченице 1) Систематизација 

координирања реченице са везницима et, ou, mais, car и 

прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, 

puis, pourtant, par contre, par conséquent, au contraire. 

2) Систематизација зависних реченица са 

најфеквентнијим везницима: релативних са 

заменицама qui, que, où; временских са везницима 

quand, chaque fois que, pendant que, depuis que; 

узрочних са везницима parce que и comme (рецептивно) 

; финалних са везником pour que/pour+инфинитив; 

хипотетичних са везником si 
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5 



 

 

 писмено и усмено; – у писаном облику резимира на 

структурисан начин садржај краћег текста, аудио или 

визуелног записа и краће интеракције; – у усменом облику 

преноси садржај писаног или усменог текста, 

прилагоёавајући га исказаним или претпостављеним 

потребама саговорника; – користи одговарајуће 

компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које 

се јављају, на пример: преноси садржај уз употребу описа, 

парафраза и сл.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО 

 

 

 

 

 

37 

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу.. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, 

вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 



 

 

-учествовање на конкурсима и такмичењима; 

 

- активности ученика на часовима 

 

 

 

 

Латински језик 

РАЗРЕД-I 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС ГОДИШЊИ 

ФОНД-17 ЧАСОВА 

ЦИЉЕВИ-Циљеви рада на додатним часовима су проширивање знања из латинског језика,боље упознавање са класичним језицима,са класичном књижевности и цивилизацијом античког периода,богаћење 

речничког фонда новим терминима,читањем краћих текстова Римских писаца.усавршавање правилног изговора и акцента,развијање језичких компетенција,и такмичарског духа. 

 

ОБЛАСТ-МОДУЛ 

 

 

ЈЕЗИК 

Морфологија 

ИСХОДИ 

 

 

ни текст на латинском језику; – уочи поруку и протумачи садржај 

прочитаног текста; – идентификује различите односе у тексту, меёу 

реченицама и унутар реченица; – преведе прочитано с ослонцем на 

коментар и/или двојезични речник; – примени правила латинске глаголске и 

именске промене, као и морфологије непромењивих речи; – изложи правила 

латинске глаголске и именске промене, као и морфологије непромењивих   

речи;   –   идентификује   функцију речи, 

састав        и       функцију       различитих       реченичних 

САДРЖАЈ 

 

 

Именске речи – Неправилности и мање 

фреквентни обрасци именске промене. Глаголи 

– Морфологија глаголских начина, укљ. 

конјунктив и нефинитни облици глагола. – 

Неправилности и мање фреквентни обрасци 

глаголске промене 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

 

5 



 

 

Синтакса 

 

 

 

 

 

 

 

КЛАСИЧНА 

ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

конституената као и делова сложене реченице; – употреби, пасивно и 

активно, основни латински вокабулар; – користи двојезични речник на 

сврсисходан начин, уз познавање речничког облика латинских речи и 

осталих речничких конвенција; 

 

– изложи правила латинске глаголске  и  именске 

промене, као и морфологије непромењивих речи; – идентификује функцију

 речи,  састав и  функцију различитих 

реченичних конституената као и делова сложене реченице; – употреби, 

пасивно и активно, основни латински вокабулар; – користи двојезични 

речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика латинских 

речи и осталих речничких конвенциј користи двојезични речник на 

сврсисходан начин, уз познавање речничког облика латинских речи и 

осталих речничких конвенција; 

 

сродним речима у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући 

своју културу говора и изражавања; – примени, у различитим ситуацијама, 

своје познавање класичне културе (нарочито у њеном књижевном аспекту) 

и класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, 

њихове свакодневице, веровања, митова и легенди; – разуме смисао и 

вредност духовног наслеёа класичне цивилизације, као и њених 

материјалних остатака на 

нашем тлу и другде. 

 

 

 

Синтакса падежа – Употпуњавање и 

систематизација. Синтакса просте реченице – 

Главни типови; главне функције конституената. 

– Глаголски начини у простој реченици. – 

Главни типови именичке синтагме. Синтакса 

сложене реченице – Главни типови зависних 

клауза и нефинитних конструкција. 

 

 

– Класични књижевни жанрови и културни 

обрасци као прецедент модерне цивилизације. – 

Латински после Римљана. – Елементи и путеви 

класичног наслеёа до данас. 

5 
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17(укупно) 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 



 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу.. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, 

вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- активности на часу 

 

- вежбе превоёења 

 

 

 

 

Историја 

Додатна настава 

 

Наставни предмет: Историја Смер: 

Природно – математички Разред: други 

Циљ наставе учења: 

 

Циљ додатне наставе је да омногући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са интересовањима, способностима и 

склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље образовање 

 

Задаци додатне наставе: 



 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Држава, политика и 

право у античком 

свету 

3 Географски простор цивилизација старог века – Медитеран, Средњи и Далеки 

исток. Основна обележја државног уреёења цивилизација старог века – Eгипат, 

Месопотамија,Левант, Кина, минојски Крит, Микена, Хомерско доба, грчки 

полиси, антички Рим и Источно римско царство до средине VI века. Рат и мир у 

старом веку (пример мировног споразума после битке код Кадеша; Грчко-

персијски ратови – сукоб цивилизација; Пелопонески рат – борба за превласт и 

криза полиса; освајања Александра Великог – прожимање цивилизација; римско 

освајање Италије – раёање светске силе; пунски ратови и борба за превласт у 

Средоземљу; граёански ратови – криза и пропаст републике;римска спољна 

политика у доба царства – освајања и одбрана граница; последице Велике сеобе 

народа 

– V и VI век; Јустинијанова обнова) 

у реконструкцији прошлости и уочава постојање 

различитих интерпретација; – анализира узрочно-

последичне везе и идентификује их на конкретним 

примерима; – анализира историјске податке и 

идентификује особености, континуитет и промене у 

различитим појавама дугог трајања; – уочи и изрази 

став у односу на предрасуде, стереотипе, пропаганду и 

друге врсте манипулација прошлошћу на конкретним 

примерима; – учествује у организовању и спровоёењу 

заједничких школских активности и активности које 

подстичу друштвену одговорност; – користећи ИКТ, 

самостално или у групи, презентује резултате 

истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних историјских извора и литературе; 

Држава, политика и 

право у античком 

свету 

 

3 

Географски простор цивилизација старог века – Медитеран, Средњи и Далеки 

исток. Основна обележја државног уреёења цивилизација старог века – Eгипат, 

Месопотамија,Левант, Кина, минојски Крит, Микена, Хомерско доба, грчки 

полиси, антички Рим и Источно римско царство до средине VI века. Рат и мир у 

старом веку (пример мировног споразума после битке код Кадеша; Грчко-

персијски ратови – сукоб цивилизација; Пелопонески рат – борба за превласт и 

криза полиса; освајања Александра Великог – прожимање цивилизација; римско 

освајање Италије – раёање светске силе; пунски ратови и борба за превласт у 

Средоземљу; граёански ратови – криза и пропаст републике;римска спољна 

политика у доба царства – освајања и одбрана граница; последице Велике сеобе 

народа 

– V и VI век; Јустинијанова обнова) 

у реконструкцији прошлости и уочава постојање 

различитих интерпретација; – анализира узрочно-

последичне везе и идентификује их на конкретним 

примерима; – анализира историјске податке и 

идентификује особености, континуитет и промене у 

различитим појавама дугог трајања; – уочи и изрази 

став у односу на предрасуде, стереотипе, пропаганду и 

друге врсте манипулација прошлошћу на конкретним 

примерима; – учествује у организовању и спровоёењу 

заједничких школских активности и активности које 

подстичу друштвену 

одговорност; – користећи ИКТ, самостално или у 

групи, презентује 



 

 

   резултате истраживања заснованог на коришћењу 

одабраних историјских извора 

и литературе; 

Ратови и војске у 

савременом свету 
3 Географски простор цивилизација старог века – Медитеран, Средњи и Далеки 

исток. Основна обележја државног уреёења цивилизација старог века – Eгипат, 

Месопотамија,Левант, Кина, минојски Крит, Микена, Хомерско доба, грчки 

полиси, антички Рим и Источно римско царство до средине VI века. Рат и мир у 

старом веку (пример мировног споразума после битке код Кадеша; Грчко-

персијски ратови – сукоб цивилизација; Пелопонески рат – борба за превласт и 

криза полиса; освајања Александра Великог – прожимање цивилизација; римско 

освајање Италије – раёање светске силе; пунски ратови и борба за превласт у 

Средоземљу; граёански ратови – криза и пропаст републике;римска спољна 

политика у доба царства – освајања и одбрана граница; последице Велике сеобе 

народа 

– V и VI век; Јустинијанова обнова) 

у реконструкцији прошлости и уочава постојање 

различитих интерпретација; – анализира узрочно-

последичне везе и идентификује их на конкретним 

примерима; – анализира историјске податке и 

идентификује особености, континуитет и промене у 

различитим појавама дугог трајања; – уочи и изрази став 

у односу на предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге 

врсте манипулација прошлошћу на конкретним 

примерима; – учествује у организовању и спровоёењу 

заједничких школских активности и активности које 

подстичу друштвену одговорност; – користећи ИКТ, 

самостално или у групи, презентује резултате 

истраживања заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора 

и литературе; 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности и индивидуалних 

карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 



 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Географија 

Назив предмета : Географија – додатна настава 

 

Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : први 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са интересовањима, способностима и 

склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље образовање. 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

Проширена знања о 

проучавања, 

утемељитељима 

географске науке 

предмету. 

 

ФИЗИЧКА 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Место и задаци физичке географије у систему наука. Дигитална картографија и 

ГИС-помоћ у упознавању простора. 

 

 

1 

Дискусија о настанку свемира и 

његовој величини, могућем 

ванземаљском животу. Израда 

паноа Сунчевог 

система. 

 

 

ОБЛИК, ДИМЕНЗИЈЕ И 

КРЕТАЊЕ ЗЕМЉЕ 

 

 

Димензије и облик Земље. 

Земљино кретање и њене последице. 

 

 

2 

Самостални радови и 

усмено излагање. 

Проширења знања о 

разноликим облицима у 

рељефу, откривање 

нових могућности за 

 

УНУТРАШЊА ГРАЂА ЗЕМЉЕ 

И ГЕОЛОШКИ РАЗВОЈ 

ЗЕМЉИНЕ 

КОРЕ 

Цртање скице Земљине унутрашње граёе. 

Приказивање презентације Геолошког развоја Земљине коре. Израда паноа-

географске карте са веначним и громадним планинама. 

Коришћење интернета: примери активних и угашених вулкана. Ученички реферати: 

примери најразорнијих земљотреса у 

 

 

2 



 

 

израду презентација.  историји. 

Анализа облика денудације (Ђавоља варош, Кападокија). Израда 

презентације (врсте пустиња и морских обала). 

Крашка ерозија, рад о изабраној пећини. 

Највиши и највећи водопади на свету (дискусија). 

Праћење на интернету ледничких језера на просторима Србије, Италије, Словеније, 

Швајцарске. 

 

Ученици схватају проблем 

глобалног загревања и 

загаёивања ваздуха. 

 

 

АТМОСФЕРА 

 

Одлике и значај атмосфере. 

Обрада микроклиматског подручја око школе и становања. 

 

 

2 

Детаљно познавање 

појмова везаних за 

хидросферу. 

Задужити ученике да спреме 

предавање за своје другове из 

одељења на тему Значај 

и заштита мора. 

 

 

 

ХИДРОСФЕРА 

 

 

Кружење воде у природи. Цунами 

таласи. 

Крашки извори. 

Реферати о најдужим рекама. 

 

 

 

2 

Разликују главне типове 

земљишта и доводе у везу 

њихова својства са условима 

формирања и примерима у 

Србији и свету и илуструју 

њихову економску 

вредност. 

 

 

 

БИОСФЕРА 

 

 

Земљиште-формирање, распростирање, значај, деградација и заштита. 

 

 

 

1 

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности и индивидуалних 

карактеристика ученика. 



 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за први разред организован је кроз 6 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Биологија 

Назив предмета: Биологија – додатна настава Гимназија: 

природно- математички 

Разред: први 

Циљ наставе учења: 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са интересовањима, способностима и 

склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље образовање. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 



 

 

Биологија као 

природна наука 2 

 

Биологија као наука. Појам 

научних теорија. Научна 

методологија. 

Утицај биологије на развој технологије. Утицај 

биологије на свакодневни живот. 

- осмисли поступак истраживања на задату хипотезу, креира и прати 

истраживачки протокол, 

-прикупи, прикаже и тумачи податке добијене истраживањем 

-изнесе и вреднује аргументе на основу доказа 

Особине живих 

бића 
2  

Заједничке особине живих бића: ћелијска организација, 

метаболизам, хомеостаза, раст, развиће и размножавање 

(животни циклус), осетљивост и покретљивост (одговор 

на промену средине/стимулусе), биолошка еволуција. 

Нивои организационе сложености и организациони 

ступњеви живих организама (молекули –органеле–

ћелије– ткива–органи–организам). 

Хемијски састав живих бића; значај воде за 

одржавање основних животних фунција; значај појаве 

слободног кисеоника у Земљиној атмосфери; угљеник 

као главни састојак биолошких молекула 

– закључује о јединству живота и његовом заједничком пореклу на 

основу заједничких особина живих бића 

 

– доведе у везу основна својства живих бића са просторним и временским 

распоредом чинилаца њиховог окружења 

Биолошки 

макромолекули 
2 Структура и функција биомолекула: угљени 

хидрати, липиди, протеини и нуклеинске 

киселине 

имена биолошких макромолекула у 

биотехнологији. 

 

-разврста биолошки важне макромолекуле према њиховој улози у остварењу 

животних функција 

-примерима илуструје примену биолошки важних макромолекула у биотехнологији 

Ћелија-граёа и 

функција 
 

2 

Ћелија као основна јединица живота; граёа и 

улога ћелијских мембрана; прокариотска ћелија и 

еукариотска ћелија. 

-упореёује прокариотску и еукариотску ћелију на основу биохемијских, 

анатомских и морфолошких карактеристика 

-доведе у везу утицај чинилаца из спољашње и унутрашње 



 

 

  Разлике и сличности измеёу прокариотске и 

еукариотске ћелије; ендосимбиоза. 

Промет кроз ћелијску мембрану. 

Хемоаутотрофија, фотоаутотрофија, 

хетеротрофија, ћелијско дисање. 

средине са динамиком ћелијских процеса 

Ћелијске деобе 1 Ћелијска деоба и ћелијски циклус. Репликација ДНК као 

предуслов деобе ћелија. 

Митоза. Мејотичке деобе: биолошки смисао и значај; 

формирање хаплоидних од диплоидних ћелија.. 

– тумачи шеме ћелијског циклуса и ћелијских деоба еукариота у контексту раста и 

размножавања 

Филогенија и 

принципи 

класификације 

1 Шест кључних догаёаја у историји живота. 

Геолошка скала времена и настанак живота. 

Промене у току геолошке скале времена 

– еволутивне промене. 

Концепт порекла живих бића од заједничког претка. 

Сличности организама на основу њихове сродности 

– филогенетски односи. 

Значај успостављања критеријума класификације и 

класификација организама. 

Главне систематске категорије (врста, род, 

фамилија, ред, класа, тип, царство, домен). 

Примена модела „дрво живота“. 

– постави шест кључних догаёаја у историји животана 

временској скали 

– тумачи филогенетске односе и разноврсност живог света на Земљи ослањајући се 

на модел „дрво живота“ 

– примени или изради једноставне кључеве за идентификацију живог 

света. 

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 



 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за први разред организован је кроз 6 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

 

 

 

Математика 

Назив предмета: Математика- додатна настава Образовни 

профил: Природно математички Разред: први 

Циљ додатне наставе је да омогући талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештине из физике у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче 

ученике на самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења,такмичарског духа и да допринесе њиховом оспособљавању за даље самообразовање.Додатним радом се обухватају ученици који 

постижу изузетне резултате у савладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање знања и вештина и који су обдарени и талентовани за одреёене области. На тај начин се ученицима 

којима је то потребно и који то желе и могу, пружа више информација него на редовној настави. Овим обликом се може поправити ситуација са мотивацијом ученика за учење, јер пад мотивације није обавезно и 

само резултат неуспеха, већ може да произаёе и из недовољно изазовног начина рада, недовољног обима 



 

 

предметних и других садржаја или недовољно захтевних задатака. Она пружа прилику да се изразе, додатно обликују и оснаже креативни и развојни потенцијали ученика. 

Редни број 

наставне 

теме 

Број 

часова 
Наставни садржај Начин и поступак остваривања Активности ученика 

 

 

1. 

 

 

4 

 

 

Логика и скупови 

 

 

-фронтални рад 

-вербалне методе 

-илустративна метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује открива 

релације 

-учествује у решавању задатака 

 

 

2. 

 

 

2 

 

 

Реални бројеви 

 

 

-фронтални рад 

-вербалне методе 

-илустративна метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује открива 

релације 

-учествује у решавању задатака 

 

 

3. 

 

 

3 

 

 

Пропорционалност величина 

 

-фронтални рад 

-вербалне методе 

-илустративна метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 



 

 

    открива релације 

-учествује у решавању задатака 

 

 

4. 

 

 

3 

 

 

Увод у геометрију 

 

 

-фронтални рад 

-вербалне методе 

-илустративна метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује открива 

релације 

-учествује у решавању задатака 

 

 

5. 

 

 

7 

 

 

Изометријске трансформације 

 

 

-фронтални рад 

-вербалне методе 

-илустративна метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује открива 

релације 

-учествује у решавању задатака 

 

 

6. 

 

 

4 

 

 

Рационални алгебарски изрази 

 

-фронтални рад 

-вербалне методе 

-илустративна метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује открива 

релације 

-учествује у решавању задатака 



 

 

     

 

 

7. 

 

 

4 

 

 

Линеарне једначине и неједначине 

 

 

-фронтални рад 

-вербалне методе 

-илустративна метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи закључке 

-одговара на питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује открива 

релације 

-учествује у решавању задатака 

 

 

I Планирање наставе и учења 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама меёу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

– активним методама наставе и учења; 

– повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свакодневном животу; 

– неговањем радозналости, такмичарског духа и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним  и  разноврсним  активностима  наставе  развијају  своје  компетенције  целоживотног  учења  кроз  проналажење додатних информација, критичко 

разматрање.Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика и наставника јесте  да ли је нешто релевантно, чему то служи, које процесе код ученика подстиче (са фокусом на 

подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памћења), којим исходима и компетенцијама води. Учешћем на такмичењима у знању ученици се навикававају на рад и сагледавање значаја постигнутих 

резултата, развијање љубави према физици и осталим природим наукама.На тај начин врши афирмација ученика са посебним способностима као и подизање квалитета образовно-васпитног рада. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 анализа проблемских и такмичарских задатака; 

 учешће ученика на такмичењима и манифестацијама; 



 

 

Физика 

Додатна настава-физика-природно-математички смер 

 

Месец Број часова Садржај програма Активности у образовно-

васпитном 

раду 

Облици извоёења Циљеви и задаци 

IX / / / / / 

X / / / / / 

XI 4 Кретање Раде задатке,питају Групни Боље разумевање,решавају 

сложеније проблеме 

XII 4 Молекулско кинетичка 

теорија 

гасова 

Раде задатке,питају Групни Боље разумевање,решавају 

сложеније задатке 

II 3 Динамика флуида Раде задатке,питају Групни Боље разумевање,решавају 

сложеније проблеме 

III 3 Електрично поље Раде задатке,питају Групни Боље разумевање,решавају 

сложеније проблеме 

IV 3 Стална једносмерна струја Раде задатке,питају Групни Боље разумевање,решавају 

сложеније проблеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хемија 

Предмет : Хемија 

 

Разред : I 

 

Подручје рада: гимназија 



 

 

Смер : природно-математички, друштвено - језички 

 

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, 

развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан 

број часова 

 проналази и критички одабира потребне хемијске информације из 

различитих извора; 

 користи хемијски научни језик за описивање структуре, својстава и 

промена супстанци; 

 наводи примере о значају хемије за савремено друштво; 

 

 описује научни метод у хемији; 

 

 објашњава значај хемијског експеримента; 

 

 изражава физичке величине у одговарајућим мерним јединицама 

меёународног сиситема (SI) и разликује основне и изведене физичке величине; 

 табеларно и графички приказује резултате мерења; 

 

 класификује супстанце на основу честичне структуре супстанци; 

 прикаже шематски електронске конфигурације атома и јона; 

 описује стање електрона у атому квантним бројевима; 

 

 тумачи и предвиёа својства хемијског елемента на основу 

електронске конфигурације атома; 

 предвиёа промену енергије јонизације, афинитета према електрону, 

електронегативности у зависности од атомског 

Врстасупстанце Значај хемије за савремено друштво и одрживи развој. 

Макроскопски, субмикроскопски и симболички ниво 

описивања/представљања супстанци, њихове 

структуре, својстава и хемијских промена. 

Научни метод 

у хемији. Хемијски експеримент. 

Мерења, математичка 

обрада и представљање резултата мерења. 

6 

Структура атома Појам и 

класификације супстанци. 

5 

Хемијске везе Развој идеје о атомској структури супстанци. 

Структура атома. Атомски и масени број. Изотопи. 

Релативна атомска 

маса. 

Боров атомски модел. Квантномеханички модел атома. 

Изградња електронског 

омотача. 

Електронска конфигурација и Периодни систем 

елемената. 

Енергија јонизације и афинитет према електрону. 

Атомски и јонски полупречници. 

Периодична својства елемената. 

6 

Дисперзни системи Јонска веза и 

структура супстанци с јонском везом. 

9 



 

 

броја у групи и периоди; 

 

 приказује електронски Луисове симболе и формуле атома, јона и 

молекула; 

 предвиёа геометрију молекула на основу Луисове формуле; 

 објашњава поларност молекула; 

 

 користи меёумолекулске интеракције за објашњење агрегатних 

стања супстанци; 

 примењује једначину стања идеалног гаса; 

 

 тумачи фазни дијаграм на примеру воде; 

 

 објашњава утицај водоничне везе на својства супстанци; 

 
 објашњава разлике измеёу аморфних и кристалних супстанци; 

 предвиёа својства супстанци на основу типа кристалне решетке; 

 објашњава својства дисперзних система и њихову примену у 

свакодневном животу; 

 рачуна количинску концентрацију, масену 

концентрацију и молалност раствора; 

 рачуна снижење температуре мржњења и повишење температуре 

кључања у воденим растворима електролита и неелектролита; 

 припреми растворе за потребе у лабораторији и свакодневном 

животу. 

 Ковалентна веза. 

Луисове формуле и структуре и 

геометрија молекула. 

Савремене теорије ковалентневезе. Поларност 

молекула. 

Меёумолекулске интеракције и 

својства супстанци с ковалентном везом. 

Метална веза и 

метална кристална решетка. Агрегатна стања 

супстанци. Својства гасова. Авогадров закон и 

моларна 

запремина гаса. Једначина стања идеалног 

гаса. 

Течности. 

Фазни прелази и фазни 

дијаграми. 

Чврсте супстанце: аморфне и кристалне супстанце. 

 

Хемијске реакције Појам и врсте дисперзних система. Значај и примена 

дисперзних система. Прави раствори. 

Растворљивост. 

Фактори који утичу 

на растворљивост чврстих супстанци у води. 

Засићени и презасићени 

раствори. 

Растварање и топлотне промене при 

растварању 

Квантитативан састав раствора. Колоидни 

раствори. 

Колигативна својства раствора. 

. 

6 

Киселине, базе , соли Појам и типови хемијских реакција. Једначине 

хемијских реакција. 

Количина супстанце. Моларна маса 

5 



 

 

 анализира односе количине супстанце, броја честица и масе супстанце;  супстанце. Закон 

сталних масених 

односа 

и закон вишеструких масених односа. Масени 

удео елемента у једињењу. 

Одреёивање 

емпиријске и 

молекулске формуле једињења. Стехиометријска 

рачунања на основу хемијских једначина. 

Лимитирајући 

реактант и принос хемијске реакције. Топлотне 

промене при хемијским реакцијама. 

Реакциона топлота. Енергија активације. Стандардна 

топлота хемијске реакције. Хесов закон. 

Брзина хемијске реакције. Закон о 

дејству маса. 

Хемијска равнотежа. Примена Ле 

Шатељеовог принципа. 

 

. 

 

 образлаже значај квантитативних односа у хемијским системима; 

 изводи стехиометријска израчунавања на основу задатих података; 

 процењује топлотне промене у физичким и хемијским процесима на 

основу експерименталних података; 

 разматра факторе који утичу на брзину хемијске реакције и 

процењује њихов утицај на хемијске процесе у индустрији и свакодневном 

животу; 

 објашњава значај хемијске равнотеже у хемијским и технолошким 

системима; 

 експериментално испитује понашање хемијских равнотежних 

система; 

 разликује киселине и базе на основу једначина електролитичких 

дисоцијација и протолитичких реакција; Оксидоредукционе 

реакције 

Раствори електролита. Електролитичка 

дисоцијација. Степен електролитичке 

дисоцијације, јаки и слаби електролити. 

Јонске реакције. 

Протолитичка теорија киселина и база. 

Јонски 

производ воде и pH вредност водених раствора. 

6 

 пише и тумачи једначине јонских реакција;   

 рачуна концентрације јона у растворима електролита на основу степена 

дисоцијације; 

  

 рачуна pH вредност раствора јаких киселина и база на основу 

количинске концентрације раствора; 

  

 препознаје примере киселина, база и соли у свакодневном 

животу; 

УКУПНО  37 

 испитује киселост водених раствора помоћу различитих 
  



 

 

киселинско-базних индикатора; 

 

 препознаје примере оксидоредукционих процеса у свакодневном 

окружењу; 

 пише и тумачи једначине оксидоредукционих реакција; 

 

 наводи примере оксидационих и редукционих средстава; 

 

 пореди својства метала у односу на реакције са киселинама 

(које немају оксидациона својства); 

 безбедно по себе и друге рукује лабораторијским прибором, 

посуёем и супстанцама; 

   

 

I Планирање наставе и учења 

 

Планирање додатне наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Према могућностима ће бити обраёене теме, а што се 

експерименталног дела тиче, биће ураёен у оној мери коју омогућава опремљеност кабинета. У том смислу биће коришћене ИКТ, као замена. 

Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. II Оставаривање наставе и учења 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији. 

Кроз часове додатне наставе оствариваће се следеће: да ученици овладају основама научног метода, развијају аналитичко и критичко мишљење, у складу са могућностима, раде на развијању експерименталног 

рада, решавају теоријске и експерименталне проблеме, израёују различите материјале који се могу користити и у настави ( табеле, шеме, слике, презентације и сл. ) а доминантоно припремају за учешће на 

такмичењима из хемије. 

Додатна настава биће организована кроз индивидуални, рад у пару или групни рад, у зависности од броја ученика који је буде похаёао. III Праћење и вредновање наставе и 

учења 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника и у књизи евиденције 

о образовно-васпитном раду, односно есДневнику. 



 

 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на додатној настави су предмет оцењивања и све активности могу бити и сумативно оцењене. 

 

 

 

Рачунарство и информатика 

Предмет: Рачунарство и информатика Разред: 

Први 

Смер: Природно-математички и друштвено језички 

Циљ и задаци: 

Циљ додатне наставе рачунарства и информатике јесте проширивање знања ученика који се у већој мери интересују за предмет и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање 

способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и развијање такмичарског духа. 

 

Задаци: 

- развијати способност за одговорно коришћење информационо-комуникационих технологија уз препознавање потенцијалних ризика и опасности; 

- способност писања програма воёених догаёајима и разумевање принципа креирања добро структуираних програма; 

- способност за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење и представљање у графичком облику. 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

часова 

-објасни улогу ИКТ у свакодневном животу 

− разуме изазове коришћења савремених технологија на 

одговоран и безбедан начин 

− кратко опише најважније догаёаје у развоју ИКТ 

− разликује и користи сервисе Интернета 

− приступа Интернету, самостално претражује, проналази 

информације у дигиталном окружењу и преузима их на свој 

уреёај 

Информационо- 

комуникационе технологије 

у савременом друштву 

1. Утицај рачунара на здравље и животну 
средину 

 

2. Безбедно и одговорно коришћење ИКТ 

 

3. Интернет и сервиси интернета 

 

4. Развој информационих 

технологија 
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− објасни начин дигиталног записа података и Рачунарство  5 



 

 

бинарног записа природних бројева 

− користи јединице за мерење количине података 

− кратко опише разлику измеёу хардвера и софтвера 

− наводи основне карактеристике компонената дигиталног 

уреёаја и њихову улогу 

− разликује системски од апликативног софтвера 

− објасни шта је оперативни систем и која је његова улога 

 5. Дигитални запис података (текст, слика, 

звук) 

 

6. Дигитални запис података (текст, слика, 

звук) 

 

7. Хардвер рачунарског система 

 

8. Врсте меморије рачунара 

 

9. Процесор и карактеристике 

процесора 

 

− разликује основе елементе графичког корисничког интерфејса 

− прилагоди радно окружење кроз основна подешавања 

− инсталира и деинсталира корисничке програме 

Организација података и 

прилагоёавање радног окружења 
10. Елементи графичког 

корисничког интерфејса 

 

11. Подешавање оперативног система 

 

12. Инсталирање и деинсталирање 

корисничких програма 

3 

− ефикасно и тачно уноси и уреёује неформатиран текст 

− примењује основне елементе форматирања и структуирања 

текста 

− уреёује на елементарном нивоу текст применом нотација за 

обележавање 

− постави напредне текстуалне и нетекстуалне елементе у 

креирани документ 

− познаје основне параметре стилизовања текста на нивоу карактера, 

параграфа и страница 

− користи и креира именоване стилове 

− користи елементе у тексту који се аутоматски ажурирају 

− припреми документ за штампу и одштампа га 

− уреёује и приказује слајд презентације 

− примењује правила за израду добре презентације. 

Креирање и уреёевање 

дигиталних докумената 
13. Радно окружење програма за обраду текста 

и његово подешавање 

 

14. Форматирање странице 

 

15. Форматирање и обликовање 

карактера 

 

16. Форматирање пасуса 

 

17. Форматирање текста 

 

18. Форматирање текста 

 

19. Набрајање у тексту 

 

20. Заглавље, подножје, нумерисање страница 
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21. Фусноте и ендноте 

 

22. Фусноте и ендноте 

 

− описује алгоритмом ситуације из реалног живота (говорним 

језиком, псеудокодом, дијаграмом) 

− креира једноставан рачунарски програм у развојном окружењу 

− користи изразе за запис математичких формула 

− примењује наредбе за контролу гранања и понављања 

− креира програм који реализује једноставне интерактивну 2д графику 

− креира програм у текстуалном програмском језику 

Програмирање 23. Појам и структура алгоритма 

 

24. Увод у програмски језик Python 

 

25. Линијске алгоритамске 

структуре 

 

26. Линијске алгоритамске 

структуре 

 

27. Разгранате програмске 

структуре 

 

28. Разгранате програмске 

структуре 

 

29. 2Д цртање уз помоћ графичких 

примитива 

 

30. 2Д цртање уз помоћ графичких 

примитива 

 

31. Цртање правилних облика са 

понављајућим елементима 

 

32. Цртање правилних облика са 

понављајућим елементима 

 

33. Цикличне програмске структуре 

 

34. Цикличне програмске структуре 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не већим од 15 ученика. 

 

На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. 

При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају 

дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа 

индивидуализација наставе. 

 

 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и 

животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су 

самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе 

решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

Информационо-комуникационе технологије у савременом друштву (4 часа) 

 

Потребно је нагласити значај ИКТ, али и да коришћење доноси различите ризике и одговорност. Кроз ученицима познате примере навести примере одговорног и безбедног коришћења ИКТ (иако ће се ова 

тема провлачити током целог школовања, како ученици овладавају алатима и применом ИКТ у свом животу, наглашавати безбедност и одговорност при коришћењу истих). 

Ученике укратко упознати са историјатом развоја ИКТ, рачунских справа и рачунара, не инсистирајући на детаљима (тачним годинама, прецизним карактеристикама уреёаја и слично). Ученици треба да 

буду свесни када се јавиле идеја о рачунарима који се могу програмирати, када су настали први електронски рачунар, када су настали персонални рачунари и како изгледају савремени рачунари у односу на 

почетке („од рачунара који заузима целу зграду до уреёаја у џепу сакоа”). Са ученицима дискутовати и могуће правце развоја ИКТ у будућности. Ученицима нагласити да су модерни уреёаји данас нераскидиви 

део Интернета и обрнуто. Потребно је да ученици имају представу о рачунарским мрежама и да јасно разликују локалну мрежу и Интернет. 



 

 

Потребно је направити паралелу измеёу кућне мреже и мреже у школи и скренути пажњу да су за формирање и функционисање мреже потребни и посебни ураёаји и програми, без уласка у детаљну анализу 

њихове улоге и технолошких карактеристикама. Са ученицима дискутовати о сервисима на Интернету и веб-апликацијама које користе и подстакнути их да једни другима укажу на корисне и интересантне 

сервисе и апликације. Посебну пажњу посветити претраживању информација на интернету и процени њихове поузданости и релевантности. Ова тема треба да буде практично демонстрирана и прожета током 

читавог наставног процеса. 

Такоёе у овој фази треба да остваре прву комуникацију са наставником користећи мејл (упутити их, уколико не знају, како се пише мејл, елементе поруке, проверити како су активирали налоге на 

друштвеним мрежама – безбедност и приватност мејла, контаката и садржаја сандучета). Посебну пажњу скренути на прилоге мејлова (шта се може, а шта не може слати мејлом). И у случају мејл-комуникације 

инсистирати на безбедно и одговорно коришћење уз поштовање правила лепог понашања (нетикеција). 

 

 

Рачунарство (5 часова) 

 

При реализацији ове тематске целине потребно је да ученици стекну знања о томе како се у дигиталним уреёајима информације представљају помоћу бројева. Треба да знају да се кодирањем представљају текст, 

графика и звук. Приказати ученицима како се природни бројеви представљају у бинарном систему (нулама и јединицама). На информативном нивоу показати хексадекадни систем као скраћење записа бинарних 

бројева и приказати бинарни запис неких података (на пример, текста записаног ASCII кодом). 

Ученици треба да познају јединице за мерење количине података (бит, бајт, килобајт, ...) и да умеју да процене колико уобичајени подаци заузимају меморије (нпр. колико отприлике заузима страница 

текста, фотографија ниске и високе резолуције, филм и слично). 

Ученици треба да знају основну структуру рачунара (процесор, меморије и улазно-излазни уреёаји, као и комуникацију измеёу њих). Ученици би требало да умеју да објасне чему нека компонента служи 

и које су њене главне особине, при чему треба да знају: улогу процесора у функционисању рачунарског система (да познају особине процесора, да објасне врсте и улогу различитих меморија у рачунарима 

(меморије које трајно и привремено памте податке) и да разликују унутрашње меморије (кеш, RAM) од спољашњих, складишних меморија (хард-дискова, флеш-меморија, SSD уреёаја, оптичких дискова). 

Инсистирати на хијерархијској организацији меморија и објаснити разлику у брзини, капацитету и цени различитих облика меморија (особине меморија); основне врсте улазно-излазних уреёаја и начине 

комуникације са њима; врсте магистрала и њихову улогу у остваривању комуникације измеёу различитих компонената унутар рачунара. Ученик компоненте треба да зна на нивоу препознавања, без улажења у 

детаље њихове архитектуре и начина функционисања. 

Искуствено ученици могу описати улогу оперативних система, и уочити разлику измеёу хардвера и софтвера. Ученици треба да знају разлику измеёу апликативних и системских програма, као и 

различиту примену апликативних програма у свакодневном животу (на пример, програме за приступ интернету и 



 

 

вебу, рачунарске игре, програме за обраду звука, …..). Посебну пажњу посветити ауторским правима, интелектуалној својини и типовима лиценци софтвера и дељених садржаја. Део тематске целине чији је 

фокус на зашити ауторских права и коришћењу туёег садржаја треба да се прожима кроз све тематске целине кроз сва четири разреда. 

Организација података и прилагођавање радног окружења (3 часа) 

 

Извршити систематизацију основних концепата како би се увела заједничка терминологија и како би се обезбедило да ученици мало дубље разумеју основне концепте графичких радних окружења тј. 

њихових корисничких интерфејса. Истовремено дискутовати графичко окружење стоних и преносних рачунара и мобилних уреёаја, набројати сличности, али и нагласити разлике. 

Са ученицима систематизовати знање о елементима графичког корисничког окружења: радној површини, прозорима, менијима, дугмадима, пољима за унос текста и слично. Обезбедити да ученици 

ефикасно баратају основним улазним уреёајима тј. да умеју да изведу акције мишем, екраном осетљивим на додир, али и пречицама на тастатури. Обезбедити да ученици разумеју концепте селекције, концепт 

клиборда и њихову примену на копирање и премештање података. Ученици треба разумеју и да знају да одреагују на разне поруке које добијају од система током рада (на пример, при брисању података, 

затварању програма, чувању документа…). 

Систематизовати са ученицима и основна системска подешавања (датума и времена, радне површине, регионална подешавања, подешавања језика и тастатуре, коришћење и подешавање корисничких 

налога). 

Објаснити, кроз неколико примера инсталацију и уклањање програма (опет направити паралелу стоних и преносивих рачунара са мобилним уреёајима). Паралелно са радом на организацији података на 

систему датотека оперативног система демонстрирати манипулисање подацима на „облаку”. 

Дискутовати о предностима и недостацима манипулације података оба начина. Потребно је да ученици знају када податке чувају на диску, на некој преносивој спољној меморији, на телефону, „у облаку”... 

Потребно је појаснити терминологију (фајл-датотека, фолдер–фасцикла–директоријум–каталог, партиција, диск), и обезбедити да ученици разумеју концепт датотека и фасцикли и њихову примену на 

хијерархијско организовање података. Ученици треба да познају најпознатије типове датотека, да знају да искључе/укључе приказ типа датотеке и скривених датотека, да знају да су одреёени типови датотека 

повезани са подразумеваним програмима који их отварају, као и да та повезивања подесе. Кроз рад на документима и фасциклама инсистирати на начинима како се дели и приступа фасциклама и датотекама на 

„облаку” (сарадња, само да прегледају документе....). Потребно је да ученици разумеју хијерархијску организацију система датотека и путање које одреёују позицију (тј. адресу) датотеке у систему. Ученике 

упознати и са „пречицама” тј. симболичким линковима ка датотекама. 

Упознати ученике са неким програмима за архивирање података и потребом за таквим програмима (вежба слање мејла али са архивираним подацима). 

Упознати ученике са м 

 

Креирање и уређивање дигиталних докумената (10 часова) 



 

 

При реализацији ове тематске целине инсистирати да ученици науче да вешто и ефикасно врше уношење текста строго придржавајући се дигиталног правописа (у латиничком тексту на српском језику 

користећи дијакритичке карактере č, ć, ž, š, и сва граматичка правила говорног језика). За почетак вежбати рад са чистим текстом, без уметнутих нетекстуалних елемената и без икаквог програмирања. Осим 

уношења текста, треба нагласити да су основни кораци у раду са текстом кретање кроз текст, копирање, премештање делова текста, претрага и замена. Ученици треба да користе пречице на тастатури за 

различите операције са текстом (копирање, премештање, претрага, ….). Ученик приликом уноса текста треба јасно да зна како се текст дели на целине – параграфе и скренути пажњу на разлику измеёу 

експлицитног уметања ознака за нови ред и прелаза у нови ред које едитор текста аутоматски приказује (а који нису унети у текст). Нагласити ученицима да је овај основни ниво рада са текстом заједнички за 

веома широку палету програма (од најједноставнијих едитора текста до напредних процесора текста) и демонстрирати рад у неколико различитих програма (на локалном рачунару, али и онлајн), укључујући и 

програмерске едиторе које ће ученици касније програмирати. 

Након рада са чистим текстом, прећи на обраду уметања нетекстуалних елемената и структурирање текста. Ученик треба да зна да организује текст коришћењем нумерисаних и ненумерисаних листа, да у 

текст уметне нетекстуалне елементе (табеле, слике, једноставне математичке симболе и формуле...). И ову тему приказати кроз неколико различитих програма (нпр. текст процесора, програма за слање 

електронске поште и креирање онлајн документа или веб стране) и истаћи заједничке карактеристике. 

Објаснити разлику измеёу приступа уреёивања текста коришћењем приступа „што видиш то и добијеш” (WYSIWYG) и језика за обележавање. Приступ језика за обележавање могуће је демонстрирати кроз 

”лаке језике за обележавање” (нпр. MarkDown), кроз Wiki нотацију и подскуп језика HTML (довољно је приказати означавање наслова, секција, пасуса, нумерисаних и ненумерисаних листа и евентуално 

убацивање слика и линкова). Кроз неколико елементарних примера приказати употребу LaTeX синтаксе за запис математичких формула (индекс, експонент, разломак, грчка слова, ...). Улогу језика за 

обележавање приказати на примерима њихове употребе на вебу. Кроз језике за обележавање вежбати са ученицима прецизно изражавање у формалној нотацији и поштовање прецизне синтаксе, што представља 

важан увод у тему програмирања у текстуалним програмским језицима. 

Потребно је објаснити разлику измеёу логичке структуре документа и његовог визуелног и стилског обликовања и увести стилове као основну технику логичког структурирања документа. Ученик треба 

да уме да ефикасно користи постојеће, прилагоёава именоване стилове и креира сопствене стилове на нивоу карактера, параграфа и странице. Поред тога потребно је да овладају елементима за аутомаско 

ажурирања документа (садржај, листа свих табела или слика, странице...). На крају рада са документом ученик треба да зна да документ припреми за штампање и одштампа га на папир или извезе у формат PDF. 

Коришћењем програма за креирање слајд презентација ученици треба да примене већ овладане технике форматирања и стилизовања текста и креирају добру  и ефективну презентацију. При изради слајд-

презентације ученик мора да се придржаваправила добре презентације (број информација на слајду, дизајн слајда, естетика, анимације у служби садржаја, ….). Нагласити важност израде сарадничког документа 

приликом рада на неком тексту или слајд – презентацији. 

Програмирање (12 часова) 

 

Пре почетка наставе програмирања ученицима треба објаснити важност алгоритамског приступа решавању проблема и вештине програмирања у данашњем свету за све, па и за ученике који се неће 

професионално бавити програмирањем. Ученике треба упознати са позитивним утицајем наставе 



 

 

програмирања на развој прецизног, формалног изражавања и на развој логичког мишљења. Често се у животу дешава да треба да организујемо неку групу људи и да им објаснимо како да ураде неки посао, а 

познавање техника описивања алгоритама ће нам помоћи да ту увек урадим на јасан и недвосмислен начин. ИКТ уреёаји нас често збуњују чудним понашањем, које се испоставља као сасвим природно и 

нормално, ако разумемо строге принципе по којима функционишу. Кроз серију једноставних примера приказати могућност употребе техника алгоритамског размишљања и програмирања на аутоматизовање 

практичних задатака са којима се ученици и иначе срећу током образовања и личног и касније професионалног живота. Навести ученицима колико познавање принципа алгоритама и програмирања може помоћи 

скоро у свакој професији (на пример, будући психолози и социолози користе напредан статистички софтвер за обраду својих података и да им елементи програмирања могу помоћи да прилагоде тај софтвер 

потребама своји специфичних анализа, а будући стручњаци за језик могу помоћу релативно једноставних програмерских техника извући потребне делове језичких корпуса и статистички их обраёивати). 

У складу са претходним, реализацију теме могуће је започети увоёењем појма алгоритма кроз навоёење примера из свакодневног живота у којима се одреёене радње дешавају по унапред задатим правилима 

(на пример, кухињски рецепти, организација летовања коришћењем интернета, одреёивање победника у игри папир–камен–маказе, слагање Рубикове коцке, слагање Ханојских кула, погаёање непознатог броја 

половљењем интервала). Навести и примере где се као корисници апликације сусрећемо са појмом алгоритма, као што је алгоритам проналажења руте у апликацији за навигацију где можемо и подешавати како 

алгоритам ради. Приказати и примере алгоритама са којима су се ученици сусретали у настави математике (извоёење аритметичких операција потписивањем, конструкције геометријских објеката, НЗД, ...). 

Анализирати са ученицима више различитих решења истог проблема. 

Дати примере исказивања алгоритама говорним језиком, дијаграмима тока и псеудокодом. Ученицима разјаснити шта се сматра елементарним кораком у алгоритму, како се кораци секвенцијално могу 

реёати један иза другог, како се врши условно извршавање одреёених делова алгоритма (гранање) и како се одреёени делови алгоритма могу понављати (петље тј. циклуси). Увести и могућност скока (тзв. 

GOTO) на обележени корак (на пример, на број корака у алгоритму представљеном у облику нумерисаног низа корака) и укратко на примеру продискутовати мане таквих решења. Као илустрацију изабрати неки 

једноставан алгоритам који ће се исказати на разне начине, укључујући, на крају и програмом у програмском језику у коме ће се даље радити. Пре него што уче ници самостално крену да формулишу алгоритме, 

подстицати их да разумевају смисао алгоритама које наставник припрема. Радити на развијању свести код ученика о томе да решење проблема треба да буде образложено јасно и прецизно (најбољи тест је то да 

је алгоритам описан тако да га други ученик може спровести без икаквих додатних упутстава). 

Након кратке уводне приче о алгоритамском начину размишљања потребно је прећи на програмирање у одабраном програмском језику. Тема програмирања се може у целини реализовати уз коришћење 

текстуалног програмског језика, а може се започети са визуелним програмским језиком заснованим на слагању блокова, а завршити са текстуалним програмским језиком. Изабран текстуални програмски језик 

треба да буде једноставан за разумевање и за изражавање кратких програма, као и да има уграёену подршку за рад са колекцијама кроз одговарајуће могућности синтаксе и стандардне библиотеке. Развојно 

окружење за текстуални програмски језик треба да садржи едитор који је прилагоёен синтакси програмског језика и да омогући покретање програма једноставном корисничком акцијом. Пожељно је да развојно 

окружење омогућава да мањи програми буду садржани у једној јединици изворног кода без потребе креирања пројекта. За реализацију теме се може користити развојно окружење инсталирано на локалном 

рачунару или онлајн развојно окружење коме се приступа путем прегледача веба (браузера). 



 

 

Редослед увоёења појмова, елемената програмских језика, типова података, библиотечких операција/функција/метода, алгоритама, техника програмирања и функционалности развојног окружења треба 

прилагодити изабраним програмским језицима, окружењима и методолошким опредељењима. 

У склопу обраде ове теме неопходно је покрити следеће елементе одабраног програмског језика: 

 

● аритметичке изразе (константе, променљиве, операторе и коришћење неколико основних библиотечких функција) 

 

● однос измеёу целобројног и реалног дељења 

 

● основне типове и елементарне конверзије измеёу њих, и то: бројевне типове (целобројни и реални), текстуални (ниске тј. стринг) и логички тип 

 

● учитавање и испис вредности основних типова 

 

● услове изражене коришћењем релацијских и логичких оператора и наредбе гранања у непотпуном облику (if) и потпуном облику (if-else) 

 

● наредбе понављања (бројачку петљу, условну петљу) 

 

● дефинисање и коришћење једноставних потпрограма (функција, процедура и сл., у зависности од програмског језика, односно статичких метода, уколико програмски језик не нуди непосреднији облик 

дефинисања потпрограма) 

● елементарно коришћење колекција података (низови, ниске, торке, речници, ...), приступ појединачним елементима колекције, библиотечке функције/методе над колекцијама (број елемената, збир, просек, 

минимум, максимум, ...), итерација кроз елементе колекције. 

Не инсистирати на појму прекорачења, прецизности записа реалних бројева и на детаљима интерне репрезентације бројева (стога је, ако је могуће, пожељно одабрати програмски језик који аутоматски 

подржава рад са неограниченим бројевима). Променљиве у почетку третирати на исти начин као у математици и не мењати вредности једном додељеним променљивима, а императивну доделу, попут i=i+1, која 

је ученицима често тежак појам, посебно обрадити и разјаснити кроз примере у којима је таква додела заиста потребна. 

Алгоритамска структура задатака у првом разреду не би требало да буде комплексна. Кроз разне задатке могуће је приказати следеће типове алгоритама и програма: 

● аритметичка израчунавања (нпр. геометријске формуле, формуле из физике, линеарне зависности и пропорције, решавање проблема коришћењем линеарних једначина итд.) 

● примена минимума, максимума и апсолутне вредности разлике као мере растојања (нпр. одреёивање дужине пресека интервала) 

 

● рад са позиционим записом (нпр. цифре у запису броја, време, углови) 



 

 

● угнежёено гранање (каскадно и хијерархијско): гранање на основу припадности вредности бројевним интервалима (нпр. одреёивање оцене на основу броја поена), гранање на основу дискретног скупа 

вредности (нпр. одреёивање имена месеца на основу редног броја), лексикографско пореёење торки (нпр. пореёење два датума), хијерархијско гранање (нпр. одреёивање квадранта на основу датих координата 

тачака). 

● статистичка обрада колекција података (израчунавање збира, просека, минимума и максимума), филтрирање (издвајање елемената који задовољавају дати услов) и пресликавање (примена функције на све 

елементе колекције), линеарна претрага колекција података и комбинација ових алгоритама 

● сортирање применом библиотечких функција и решавање проблема помоћу сортирања (не укључује познавање и имплементацију алгоритама сортирања). 

 

Нагласак учења програмирања у првом разреду треба да буде на стицању течности у елементарном кодирању, а не на вештини конструкције и анализе сложености алгоритама. Стога се сугерише да се у што 

већој мери примењују библиотечке функције и да се ручна имплементација алгоритама примењује само где је то неопходно (на пример, одреёивање максимума неколико бројева могуће је у почетку реализовати 

позивом библиотечке функције, а тек касније увести алгоритам одреёивања максималне вредности и применити га у неколико задатака). Алгоритми које ученици самостално имплементирају не би требало да 

прелазе комплексност основних секвенцијалних алгоритама линеарне сложености за обраду серија елемената (нпр. одреёивања збира и просека колекције бројева, или одреёивање њеног минималног тј. 

максималног елемента). 

Приликом избора задатака пожељно је трудити се да се текстови задатака формулишу тако да ти задаци сугеришу неку реалну примену било у стварном животу и доменима блиским ученицима (нпр. спорт, 

филм, музика, мода), било у другим наставним предметима (математика, физика, биологија, историја, географија и слично). 

Инсистирати на пажљивом тестирању свих решења (ако је могуће, коришћењем аутоматског система тестова на више тест-примера). 

 

Од ученика тражити да пишу своје једноставне програме, али и да пажљиво анализирају већ написане програме и да предвиде резултате њиховог извршавања и без њиховог покретања. Инсистирати на томе 

да сви ученици могу да спроведу задати алгоритам корак по корак, експлицитно записујући (на пример у облику табеле) стање, тј. текуће вредности променљивих током извршавања алгоритма Ученицима 

приказати процес дебаговања (извршавања корак по корак уз анализу меёурезултата) и захтевати од њих да пронаёу и исправе намерно унете грешке у програме. 

Не инсистирати на томе да ученици праве потпуно заокружене апликације (на пример, обрада теме креирања графичког корисничког интерфејса програма није предвиёена за први разред). Дужина програма 

које ученици пишу не би требало да прелази пар десетина линија кода. Сложеније проблеме разлагати на потпроблеме који се једноставније решавају (на пример, сваки помоћу посебне функције тј. потпрограма). 

Један од могућих наставних сценарија је да ученици имају задатак да напишу само одреёене делове већег програма које наставник унапред припрема (да допуне неколико линија кода, дефинишу неку функцију и 

слично). 

Један интересантан домен за вежбање основних техника програмирања је и 2д цртање и прављење анимација, као и једноставних интерактивних симулација (игара). Стога је пожељно користити језике и 

библиотеке који ово допуштају. Наставник се може определити да тему уведе и кроз овај домен и тада је могуће је реализовати и следеће теме: 



 

 

● увод у функционалност одабране графичке библиотеке (координатни систем, платно, оловке, четкице, боје, ...) 

 

● цртање основних облика (дуж, квадрат, круг, ...) 

 

● цртање правилних облика са понављајућим елементима (нпр. екран ишрафиран хоризонталним/вертикалним/дијагоналним линијама, концентрични кругови у центру екрана) 

● програмирање анимација (понављањем исцртавања облика у правилним временским интервалима, попут лоптице или неке друге фигуре која се одбија о ивицу прозора или слике лика који се шета лево-десно 

дуж екрана) 

● концепт догаёаја (догаёаји миша и тастатуре) и обрада догаёаја (померање једноставног објекта на екрану стрелицама, исцртавање кругова мишем) 

 

● у оквиру пројектних задатака и додатне наставе могуће је обрадити и неколико примера програмирања веома једноставних игара (нпр. бушење мишем балона који се појављују на насумичним позицијама на 

екрану уз бројање резултата, померање лика стрелицама кроз препреке које се крећу, попут игре flappy birds). 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. Требало би и вредновање више усмерити ка 

праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а мање ка тестовима знања. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, 

ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и 

вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o 

прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и 

систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, 

финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње наставника са стручним 

сарадником, уз коришћење Блумове таксономије. Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично користити првенствено за увежбавање и 

утврёивање појмова и чињеничних знања, а мање за формирање коначних оцена. Креирање таквих инструмената за утврёивање градива, кад год је могуће, препустити самим ученицима, чиме се постиже 

вишеструки ефекат на усвајање знања и вештина. Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика 

континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе. Када је промени, потребно је да прикупи нове 



 

 

податке да би могао да види колико су те промене ефикасне. У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и време за менторски рад са 

ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и 

њиховим интересовањима. 

Оцењивање: 

 

Формативне оцене се дају и уписују у педагошку свеску на основу односа ученика према раду, активности на часу. Сумативне оцене се добијају и из контролних 

задатака, усменог испитивања, самосталних радова ученика. 

Музичка култура 

Разред I 

Предмет музичка култура 

 

За ученике чије се интересовање и љубав за музику не могу задовољити оним што им пружа редовна настава, могу се организовати додатна настава или секције.У зависности од афинитета, креативних 

способности или извоёачких могућности ученика, рад се може организовати кроз следеће активности: 

– солистичко певање; 

– групе певача; 

– „Мала школа инструмента” (клавир, гитара, тамбуре...); 

– групе инструмената; 

– млади композитори; 

– млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово заборављених песама средине у којој живе). 

 

 

Циљ је разумевање,препознавање,отклањање нејасноћа брже и квалитетније усвајање знања умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета. 

 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

 

Активности 

ученика 



 

 

1. 2 Увод у музику индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

2. 5 Средњевековна 

музика 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

3. 5 Музика Барока индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

4. 1 Музика 

Рококоа 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

5. 5 Бечки 

класичари 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 



 

 

Ликовна култура 

Циљеви додатне наставе: 

- продубљивање знања стечених на редовној настави; 

- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима; 

- откривати код ученика све расположиве могућности за ликовне активности и за разумевање ликовних дела и оплемењивати их. 

 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика; 

- увоёење ученика у свет ликовних вредности и стваралачког мишљења кроз практичне и теоријске задатке; 

- омогућавање схватања уметничког дела у културно-историјским условима; 

- омогућавање ученицима да стечена практична и теоретска знања усвоје као систем применљив у будућим заниманјима; 

- познавање ликовног наслеёа наше земље, како би ученици развијали смисао, осећања и потебу неговања културних тековина; 

-упознавање ликовних законитости кроз самостална ликовна остварења; 

- увоёење ученика у свет опажања и доживљавања ликовних дела и развијање личног односа према властитим и туёим ликовним делима ; 

- омогућавање критичког односа према делима ликовних уметности, као и према поставкама теорије и историје уметности; 

- упознавање основних одлика и развоја уметности у друштвено-историјским раздобљима код нас и у свету; 

- омогућавање свестраног развоја ученикове личности, његових, како емоционално-доживљених, тако и интелектуално-креативних способности; 

- омогућавање разумевања уметности које доприноси оплемењивању демократије и толеранције; 

- истицање да универзалност ликовног језика утиче на укиданје језичких, националних и расних раздвајања; 

- праћење ликовних догаёаја и посете музејима и галеријама треба да постане навика за развој целовите личности. 

 

Исходи додатне наставе: 

- ученик има висок квалитет стечених знања, уме да их примењује, да се према садржајима односи критички, да користи литературу и способности у односу на градиво које се обраёује на редовној 

настави; 

- ученик је способан да осмисли и реализује пројекат за конкурс; 

- ученик је способан да презентује пројекат другим ученицима. 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

-обликује презентације 

усклаёујући текст и слику; 

Садржај уметничког 

дела: 

Уметност кроз 

епохе 
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-укаже на сличности, разлике и 

меёусобни утицај уметности 

одреёених култура, цивилизација и 

периода; 

-издваја кључне информације из 

текста и слике; 

мотиви и теме кроз 

епохе. 

  

-користи уметничко  Човек и простор;  

наслеёе као подстицај за Културно Скулптуре у  

стваралачки рад; наслеђе као извор пленеру; Пејзаж  

-изражава своја инспирације и архитектура; 6 

интересовања и естетске савремених Реални и  

доживљаје одабраним стваралаца. имагинарни  

средствима и техникама;  простор  

 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Назив наставног предмета: Физичко и здравствено васпитање 

 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. 

План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају одреёени наставни садржаји кроз додатне часове 

рада. 

Разред: Први 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

-Именује моторичке способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна средства 

- Учествује на школском такмишењу и у 

систему школских спортских такмичења 

 

Провера физичких 

способности(иницијалн о 

тестирање) 

 

- Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и функционалних способности 

 

 

 

2 

Кратко опише основне карактеристике 

и правила атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се 

Атлетика АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за 
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уче  дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице; 

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

 

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа Скок увис 

леёном 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим 

реализованим атлетским дисциплинама. 

 

 

- Одржава стабилну и динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика са 

елементима акробатике: Вежбе 

на справама и тлу 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

 

 

2 

 

 

Користи елементе технике у игри Примењује 

правила у игри 

Учествује на спортским такмичењима 

 

 

Спортска игра(Рукомет, 

Кошарка, одбојка,фудбал) 

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре; 

• Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке 

припремљености ученика у складу са изборним програмом за 

дату игру. На основу претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне садржаје 
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  из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, организује наставу за коју 

ученици покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, организовати наставу 

пливања (посебно обуку за непливаче). 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за 

рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене 

програмом треба разложити на мање и на  основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и 

не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похаёају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из 

области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 



 

 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). 

Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, 

способност примене практичног знања у конкретним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

11) Компетенцију за целоживотно учење 

12) Комуникацију 

13) Решавање проблема 

14) Сарадњу 

15) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати 

кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз 

редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. 

Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим 

активностиваа током жиовота са циљем сталног унапреёивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз 

сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 



 

 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ 

одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са 

здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапреёивања квалитета 

образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се кључне компетенције за 

целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапреёење практичног вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да 

управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски 

рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да 

анализирају и закључују; 

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли 

примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе 

своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одреёених тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да 

пронаёе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијама када ради са другим ученицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других; 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се јављају. 

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одреёеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима. Стандарди компетенција наставника ће се 

реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 



 

 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са 

сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у 

школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Допунска настава 

 

Српски језик и књижевност 

Програм допунске наставе 

Српски језик и књижевност –други разред 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања 

препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета експлоатација и 

одржавање моторних возила. 

 

Циљеви допунске наставе : 

 

 усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

 осамостављивање ученика у процесу учења. 

 

Задаци допунске наставе : 

 уочавање проблема и израда плана рада 

 Оцењивање 

Наставни 

садржај / активност 

Број часова Начин и поступак остваривања Активности 

ученика 

Језик 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Књижевност 15 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 



 

 

  методе 

- решавање проблема 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Језичка култура 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. . Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства, 

(рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама 

културе у нашем граду. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- активности ученика на часовима; 

 

Енглески 

Наставни предмет: Енглески језик 

Разред: Други 



 

 

Смер: природно математички 

Наставна област Тема Исходи Број часова Начин провере 

Places with long 

tradition 
Граматика: 

 

Present Simple Continuous and 

Perfect Tenses 

 

 

Лексика: 

 

-синоними 

-правилно формира одреёено садашње 

време 

-употреби одговарајуће садашње време 

у реченичном контексту 

-употреби одговарајући предлог за 

време 

-наведе синонима и употреби их у 

реченичном контексту 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-тест 

Telling stories Граматика: 

 

Past Simple and 

Continuous Tenses 

 

 

Писање: 

 

-Кратка прича 

-правилно формира одреёено прошло 

време 

-употреби одговарајуће прошло време 

у реченичном контексту 

-напише кратку причу уз употребу 

прошлих времена 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

-тест 

Sports and 

competitions 
Граматика: 

 

Изражавање жеља 

-правилно изрази жељу за садашње и 

прошло време уз коришћење адекватних 

граматичких структура 

-направи придев или именицу 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 



 

 

 Лексика: уз употребу суфикса   

Граёење придева и 

именица 

-употреби дати придев или 

именицу у реченичном контексту 

A sense of 

achievement 
Граматика: 

 

Пасив 

разуме разлику у облику и употреби 

активних и пасивних конструкција 
2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

  
-употреби одговарајући облик пасива у 

реченичном контексту 

 -интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

Healthy eating Граматика: 

 

Индиректни говор 

--изврши реченичну трансформацију из 

директног у индиректни говор уз 

слагање времена 

2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

тест 

Jobs and Hobbies Граматика: 

 

Условне реченице 

--разуме разлику у граёењу и употреби 

условних реченица 

-формира адекватну условну 

реченицу 

2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

Welcome to the Читање: -правилно прочита и разуме 2 -рад на редовном часу 



 

 

future Текстови из уџбеника значење текстова из уџбеника   

The Power of 

music 
Граматика: 

 

Пореёење придева 

-разуме начин граёења и употребу 

облика компарације придева и прилога 
2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 Односне заменице 
-употреби адекватан облик 

компарације придева и прилога у 

реченичном контексту 

 -интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

  
-разуме значење односних 

заменица 

  

  
-уптреби одговарајућу односну заменицу 

у реченичном контексту 

  

Entertainment Читање: 

 

Текстови из уџбеника 

 

Лексика: 

 

Предлози 

-правилно прочита и разуме значење 

текстова из уџбеника 

 

 

-употреби одговарајући предлог у 

реченичном контексту 

2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

-тест 

 

-усмено изражавање 

Укупно  18  

 

 

Француски језик 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-ПЛАН И ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК-ГИМНАЗИЈА 



 

 

РАЗРЕД-II 

 

Недељни фонд-1 час 

 

Годишњи фонд-37 (укупан фонд за све разреде) ЦИЉЕВИ 

ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и pостизање бољег општег успеха из предмета. 

 

ОБЛАСТ-ТЕМА 

 

 

РЕЦЕПЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ПРОДУКЦИЈА 

 

 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА 

ИСХОДИ 

 

 

) Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да 

учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, 

спорт)(основни ниво); 

 

сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно 

да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању 

оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје 

утиске, планове и очекивања 

 

Користи релативно спонтано и самостално циљни језик као језик 

комуникације у учионици са наставником и са осталим 

ученицима и ученицама; – описује особе, радњу, место, 

доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 

будућности, 

 

-;попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном 

и образовном домену; – пише белешке , поруке (имејлове, СМС 

поруке и сл.) да би тражио или пренео релевантне 

САДРЖАЈ 

 

 

Именичка група 

Глаголска група 

Предлози 

Прилози 

 

Модалитети и форме реченице 

 

1) Директни и индиректни говор. 

 

2) Систематизација интерогативног и 

императивног модалитета. 

 

3) Систематизација негације. 

 

Сложене реченице 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ 

информације користећи окружења и подручја 

интересовања; – описује особе и догаёаје поштујући правила 

кохерентности користећи фреквентне речи и изразе; – пише о 

властитом искуству описујући своје утиске и осећања, износећи 

мишљења, планове и очекива(основни ниво) 

 

препознаје и наводи најзначајније личности и догаёаје културе 

земље/ земаља чији језик учи и разуме њихову улогу у светским 

оквирима; – познаје правила понашања, 

 

преноси суштину и најважније појединости поруке са матерњег 

на страни језик/са страног на матерњи, додајући, по потреби, 

једноставнија објашњења и обавештења, писмено и 

усмено;(основни ниво) 

Сложене реченице 1) Систематизација 

координирања реченице са везницима et,

 ou, mais, car и 

прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, 

donc, puis, pourtant, par contre, par conséquent, au 

contraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 



 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно 

учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним 

условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

-;активности ученика на часовима 

 

 

 

 

Психологија 

Допунска настава 

Наставни предмет: Психологија Смер: 

Природно- математички Разред: други 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета 

Циљеви допунске наставе: 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе: 

- уочавање проблема и израда плана рада. 

 



 

 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Психологија као 

наука и пракса 
3 Предмет и дисциплине психологије. 

Психологија и друге науке, уметност 

и култура. 

Методе и технике 

психолошких истраживања. 

Употреба и злоупотреба психологије 

– Правилно користи 

основне појмове који се 

односе на сазнајне, 

емоционалне и 

мотивационе аспекте 

личности; 

– прави везу измеёу 

психологије као науке 

   и других наука, уметности и 

културе; 

– препозна различите 

области примене 

психолошких сазнања као и 

животне ситуације у којима се 

људи обраћају 

психологу за помоћ; 

– на датом примеру 

психолошког истраживања

 одреди које су методе и 

технике коришћене; 

– разликује научни од 

лаичког приступа 

психолошким питањима и 

критички се односи 

 према текстовима  

 и 

псеудотестовима у 

медијима; 



 

 

Личност као јединство 

психолошких процеса, 

особина и стања 

3 Личност Појам и структура, 

темперамент, идентитет. Теорије 

личности. Особине, процеси и 

стања Сазнајни аспект: пажња, 

опажање, учење, памћење и 

заборављање, мишљење, 

интелигенција 

Измењена стања свести. Чиниоци 

развоја: наслеёе, лична активност 

и 

– психички живот особе 

посматра као целину 

меёусобно повезаних 

процеса, особина и стања 

чији се развој одвија током 

целог живота и као јединство 

психичког и телесног 

функционисања; 

– аргументовано 

дискутује о утицају 



 

 

  друштвени чиниоци Развој 

сазнајног, емоционалног и 

мотивационог аспекта 

личности 

Ментално здравље Појам и значај 

Одбрамбени механизми. Стрес и 

механизми превладавања 

Психолошки проблеми 

адолесцената 

наслеёа, средине и личне 

активности на развој 

личности; 

– користећи стечена 

психолошка сазнања, 

препознаје емоције и мотиве 

сопственог понашања, 

понашања других и ликова 

из књижевности и филмова; 

– у учењу користи 

стратегије и технике 

успешног учења и 

памћења; 

– препознаје узроке 

фрустрација и унутрашњих 

конфликата, у својим 

реакцијама показује 

преференцију да их 

конструктивно решава и на 

примерима препознаје 

механизме одбране; 

– опише најважније 

психолошке карактеристике 

адолесцентског доба, 

препозна и критички се 

односи према најчешћим 

проблемима и ризичним 

понашањима адолесцената; 

– аргументује значај 

очувања менталног 



 

 

   здравља, превенције 

менталних поремећаја и 

показује позитивни став 

према здравим стиловима 

живљења; 

 

Особа у социјалној 

интеракцији 

3 Социјализација Појам, 

функција и фактори 

Социјалне вештине. 

Социјални живот 

адолесцента 

Просоцијално и асоцијално 

понашање 

Карактеристике насилног понашања 

и особа које трпе насиље 

Реаговање на насиље. 

Услови успешне 

комуникације 

Интерперсонални 

конфликти и њихово 

решавање. Емпатија. 

Асертивност 

Односи у групи. Конформизам 

Стереотипи, предрасуде, 

дискриминација. 

разликује облике и врсте 

социјалног учења на 

примерима; 

– уважава различитост меёу 

људима, родну 

равноправност, поштује 

људска права и изражава 

негативан став према било 

ком облику насиља; 

– разликује основне врсте 

менталних поремећаја и 

описује карактеристике 

најчешћих менталних 

поремећаја адолесцената; 

– у комуникацији узима у 

обзир могућност грешака 

при опажању других људи 

и тиме предупреёује 

могуће конфликте; 

– наведе примере 

просоцијалног, асертивног 

понашања и алтруизма из 

свог искуства и понашања 

других људи; 

– опише контекст 



 

 

   настанка најважнијих 

теорија личности, њихове 

основне карактеристике, 

представнике и утицај; 

– препозна и критички 

разматра примере 

предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, 

конформизма, насилничког 

понашања и изражава 

спремност да реагује; 

– наведе примере и 

карактеристике различитих 

група, групних односа и 

типова руковоёења, 

примењује правила сарадње у 

тимском раду поштујући 

различитост чланова; – 

препозна и критички разматра 

примере употребе и 

злоупотребе психологије у 

медијима, политици, 

маркетингу и на друштвеним 

мрежама; 

– у дискусији показује 

вештину активног слушања, 

износи свој став заснован на 

аргументима, 

 



 

 

   комуницира на 

конструктиван начин; 

– прихвати улогу испитаника 

у психолошким 

истраживањима искључиво 

на бази добровољности, 

информисаности о сврси и 

процедурама истраживања и 

гаранције да добијени 

подаци неће бити 

злоупотребљени 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 



 

 

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историја 

Допунска настава 

Наставни предмет:Историја Смер: 

Природно - математички Разред: други 



 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета. 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Држава, политика и 

право у античком 

свету 

3 Географски простор цивилизација старог века – Медитеран, Средњи и 

Далеки исток. Основна обележја државног уреёења цивилизација старог 

века – Eгипат, Месопотамија,Левант, Кина, минојски Крит, Микена, 

Хомерско доба, грчки полиси, антички Рим и Источно римско царство до 

средине VI века. Рат и мир у старом веку (пример мировног споразума 

после битке код Кадеша; Грчко-персијски ратови – сукоб цивилизација; 

Пелопонески рат – борба за превласт и криза полиса; освајања 

Александра Великог – прожимање цивилизација; римско освајање 

Италије – раёање светске силе; пунски ратови и борба за превласт у 

Средоземљу; граёански ратови – криза и пропаст републике;римска 

спољна политика у доба царства – освајања и одбрана граница; последице 

Велике сеобе народа – V и VI век; Јустинијанова обнова) 

у реконструкцији прошлости и уочава постојање 

различитих интерпретација; – анализира узрочно-

последичне везе и идентификује их на конкретним 

примерима; – анализира историјске податке и 

идентификује особености, континуитет и промене у 

различитим појавама дугог трајања; – уочи и изрази став у 

односу на предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге 

врсте манипулација прошлошћу на конкретним 

примерима; – учествује у организовању и спровоёењу 

заједничких школских активности и активности које 

подстичу друштвену одговорност; – користећи ИКТ, 

самостално или у групи, презентује резултате 

истраживања заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе; 

Држава, политика и 

право у античком 

свету 

 

3 

Географски простор цивилизација старог века – Медитеран, Средњи и 

Далеки исток. Основна обележја државног уреёења цивилизација старог 

века – Eгипат, Месопотамија,Левант, Кина, минојски Крит, Микена, 

Хомерско доба, грчки полиси, антички Рим и Источно римско царство до 

средине VI века. Рат и мир у старом веку (пример мировног споразума 

после битке код Кадеша; Грчко-персијски ратови – сукоб цивилизација; 

Пелопонески рат – борба за превласт и криза полиса; освајања 

Александра Великог – прожимање цивилизација; римско освајање 

Италије – раёање светске силе; пунски ратови и борба за превласт у 

Средоземљу; граёански ратови – криза и пропаст 

републике;римска спољна политика у доба царства – освајања и одбрана 

граница; последице Велике сеобе 

у реконструкцији прошлости и уочава постојање 

различитих интерпретација; – анализира узрочно-

последичне везе и идентификује их на конкретним 

примерима; – анализира историјске податке и 

идентификује особености, континуитет и промене у 

различитим појавама дугог трајања; – уочи и изрази став у 

односу на предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге 

врсте манипулација прошлошћу на конкретним 

примерима; – учествује у организовању и спровоёењу 

заједничких школских активности и активности које 

подстичу друштвену одговорност; – користећи ИКТ, 

самостално или у групи, 



 

 

  народа – V и VI век; Јустинијанова обнова) презентује резултате истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних историјских извора и 

литературе; 

Ратови и војске 

у савременом 

свету 

3 Географски простор цивилизација старог века – 

Медитеран, Средњи и Далеки исток. Основна обележја државног уреёења 

цивилизација старог века – Eгипат, Месопотамија,Левант, Кина, минојски 

Крит, Микена, Хомерско доба, грчки полиси, антички Рим и Источно 

римско царство до средине VI века. Рат и мир у старом веку (пример 

мировног споразума после битке код Кадеша; Грчко-персијски ратови – 

сукоб цивилизација; Пелопонески рат – борба за превласт и криза полиса; 

освајања Александра Великог – прожимање цивилизација; римско 

освајање Италије – раёање светске силе; пунски ратови и борба за 

превласт у Средоземљу; граёански ратови – криза и пропаст 

републике;римска спољна политика у доба царства – освајања и одбрана 

граница; последице Велике сеобе народа – V и VI век; Јустинијанова 

обнова) 

у реконструкцији прошлости и уочава 

постојање различитих интерпретација; – анализира 

узрочно-последичне везе и идентификује их на 

конкретним примерима; – анализира историјске податке и 

идентификује особености, континуитет и промене у 

различитим појавама дугог трајања; – уочи и изрази став у 

односу на предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге 

врсте манипулација прошлошћу на конкретним 

примерима; – учествује у организовању и спровоёењу 

заједничких школских активности и активности које 

подстичу друштвену одговорност; – користећи ИКТ, 

самостално или у групи, презентује резултате 

истраживања заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе; 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити 

различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 



 

 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Географија 

Назив предмета : Географија – допунска настава 

 

Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : други 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике 

који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, 

оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

користи картографски 

метод у објашњавању 

процеса у географском 

простору; 

 

Друштвена 

географија 

Предмет проучавања, подела, задаци и развој друштвене географије. Извори 

података и методе проучавања у друштвеној географији. 

Картографски метод. 

 

1 

– објашњава факторе 

популационе динамике и 

доводи их у везу са 

степеном друштвено- 

економског развоја; 

– критички вреднује 

ефекте популационе 

политике и предлаже 

мере демографског 

развоја у будућности; 

 

 

 

 

Становништво и 

демографски процеси 

Распоред становништва. 

Популациона динамика. 

Демографска транзиција. 

Просторна мобилност. 

Структуре становништва. 

 

Популациона политика. 

 

 

 

 

1 



 

 

 

 

 

–користећи географску 

карту доводи у везу 

географски положај насеља 

са његовим развојем; 

 

 

 

 

 

Рурални и урбани 

простор 

 

Фазе урбанизације. Деаграризација и 

дерурализација. 

Структура и ширење 

градских простора. 

Функционалне везе града и околног простора. 

Поларизација развоја насеља. 

 

 

 

 

 

 

1 

–анализира утицај 

природних и друштвених 

фактора на развој привреде у 

целини и појединих 

привредних делатности; 

– доводи у везу ниво 

развијености привреде у 

целини и појединих 

привредних грана са 

стањем животне средине и 

социјалним односима у 

изабраним регијама; 

 

 

 

 

 

Привреда и географски 

простор 

Економско-географска валоризација природних услова и ресурса. Привреда и 

животна средина. 

Глобални економски развој. 

Економско-географске регије. 

Мултинационалне компаније. 

Меёународне економске организације и интеграције. 

 

Пдрживи развпј. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

– разликује појам, 

политички статус и 

хијерархију 

организације 

територије; 

–раздваја фазе у еволуцији 

политичко- географске 

карте света од средине XIX 

века до данас; 

 

 

 

 

 

Политичкогеографски 

процеси 

Територија. 

Политичка територија. 

Административно- 

територијална организација простора. 

Држава. 

Сепаратизам, иредентизам, регионализам, аутономаштво. 

 

 

Пплитичка карта света. 

 

 

 

 

 

1 

–анализира везе измеёу 

природних ресурса, 
Регипналнo- 

гепграфске теме и 

Туристичке регије Јужне Европе Велике урбане регије Западне и Средње Европе. 
9 



 

 

демографских процеса 

и степена економског 

развоја на примерима 

регија уз помоћ 

географске 

карте и ИКТ; 

–доводи у везу регионалне 

проблеме са типовима 

економског развоја на 

примерима у свету; 

–објашњава утицај 

глобалних процеса на 

очување идентитета на 

примерима из регија у 

свету; 

–кпристи различите 

извпре гепграфских 

инфпрмација 

глпбални прпцеси  

Природни ресурси и транзициони процеси у Источној Европи (Руска Федерација и Украјина). 

Савремена миграциона кретања у европским регијама. 

 

Културно- цивилизацијске тековине и трансформација географског простора Југозападне 

Азије. 

 

Специфичности географског развоја Јужне Азије. Демографски и урбано- 

географски процеси у Источној Азији. 

 

Проблеми природних непогода у Југоисточној Азији. 

 

Културно-цивилизацијска трансформација Афричког Средоземља. Географски 

проблеми Сахарске и Субсахарске Африке. 

Културни, економски и политички развој и утицај САД и Канаде на глобалне процесе у свету. 

 

Друштвено-географски процеси у Мексику, Карибима и Централној Америци. Регионално-

географске специфичности Јужне Америке. 

Савремени друштвено- географски развој Аустралије. 

 

Еколошка угроженост Океаније. 

Последице климатских промена на Антарктику 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 



 

 

Настава  се  реализује  кроз  теоријску  наставу.  Програм  за  ДРУГИ  разред  организован је кроз 6 наставних тема. Наставник користи различите 

методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Биологија 

Назив предмета: Биологија - допунска настава Гимназија: 

природно-математички смер Разред: други 

 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике 

који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, 

оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 



 

 

Основи 

генетике 

 

5часова 

 

Tеорија мешаног наслеёивања. Особина и варијанта особине. Наследни фактор и 

ген. Tеорија партикуларног наслеёивања. Алел. Генотип. Фенотип – генетички 

узроци варијабилности особина. 
Средински узроци варијабилности особина. Квалитативне и квантитативне особине. 
Комплексне особине и фенотипска пластичност. Хромозомска теорија наслеёивања 
и хромозомске мутације. 

– повеже Менделове законе наслеёивања 

са карактеристикама мејотичке поделе хромозома, 

посебно на примерима генетике човека; 

– разликује генетичку и фенотипску 

варијабилност; 

– графички прикаже и анализира одабране 

примере фенотипске варијабилности; 

– прикупи, прикаже и тумачи податке 

добијенеистраживањем; 

– изнесе и вреднује аргументе на основу доказа; 

Увод у 

еволуциону 

биологију 

2 часова  

Променљивост врста. Ламаркова теорија еволуције Дарвинова 

теорија еволуције. Харди 

− Вајнбергова равнотежа. Популација. Генски фонд. Генетичка структура 

популације. Еволуциони механизами (фактори еволуције). Неслучајно укрштање и 

учесталост генотипова. 

Адаптација. Специјација. Биолошки концепт врсте. Вештачка селекција 

 

– идентификује начин на који основни еволуциони 

механизми утичу на генетичку структуру 

популације; 

–идентификује след догаёаја током процеса адаптација 

на одабраним примерима; 

– повеже деловање природне селекције са 

настанком нових врста; 

Граёа, 

функција и 

разноврсност 

организама 

5 часва Еколошки фактори као селекциони агенси адаптација и настанка 

разноврсности организама. Еволуциона новина. Царство биљака. Порекло биљака од 

зелених алги. Трендови у еволуцији животних циклуса биљака. Царство животиња. 

Порекло животиња од колонијалних протиста. Трендови у еволуцији животиња. 

Коеволуција цветница са инсектима, птицама и сисарима. Појава адаптација које 

су омогућиле адаптивну радијацију у копненој средини. Царство гљива. 

Хетеротрофија код гљива 
– сапротрофија, паразитизам, мутуализам. Кружење материје у екосистемима. 

 

конструише дрво живота у оквиру царства 

биљака на основу кључних филогенетских 

разлика у граёи, функцији и животним 

циклусима; 

– конструише дрво живота у оквиру царства 

животиња на основу кључних филогенетских 

разлика у граёи, функцији и развићу; 

– доведе у везу кључне филогенетске промене 

(промене граёе и функције) живих бића са 

еколошким факторима(утицај на преживљавање, 



 

 

   размножавање и распорострањење); 

– идентификује улогу организама у процесу преноса 

енергије и супстанце у екосистему; 

– повеже сопствене обрасце понашања са одрживим 

коришћењуем природних ресурса и могућом улогом у 

нарушавању биодиверзитета; 

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз 3 наставне теме. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 



 

 

 

- активности ученика на часовима; 

 

- Математика 

Назив предмета: Математика 

Образовни профил: Природно-математички Разред: други 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике 

који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког 

мишљења, оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

 

Тема 

 

Бр. 

час 

 

 

Садржаји 

 

 

Исходи 

 

 

 

СТЕПЕНОВАЊЕ И 

КОРЕНОВАЊЕ 

7 Степен чији је изложилац цео број. Функција у = xn (n ∈ N). 

Степен чији је изложилац рационалан број. Комплексни бројеви 

− трансформише и израчуна вредност израза са степенима користећи својства 

операција и функција, по потреби користећи калкулатор; − скицира, тумачи и 

трансформише график степене функције; − комплексни број задат у алгебарском 

облику представи у равни, одреди његов модуо и решава проблеме у којима 

примењује основне операције са комплексним бројевима− анализира и 

образложи поступак решавања задатка и дискутује број решења; − користи 

математички језик за систематично и прецизно представљање идеја и решења; − 

доказује једноставније математичке теореме и аргументује решења задатака; − 

проблеме из свакодневног живота преведе на математички језик и добијени 

математички модел реши водећи рачуна о 

реалном контексту 

КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

9 Квадратнe једначинe. Вијетове формуле. Једначине које се своде 

на квадратне. Квадратна функција. Одреёивање корена квадратне 

јеначине. Квадратнe неједначинe. Системи једначина са две 

непознате који садрже квадратну једначину. 

Ирационалне једначин 

реши проблем који се своди на квадратне и ирационалне једначине и неједначине 

и њихове системе; − скицира и тумачи график квадратне функције и користи је у 

реалним ситуацијама; − израчуна вредност експоненцијалне и логаритамске 

функције, по потреби користећи калкулато− анализира и образложи поступак 

решавања задатка и дискутује број решења; − користи математички језик за 

систематично и прецизно представљање идеја и решења; − доказује једноставније 

математичке теореме и аргументује 



 

 

   решења задатака; − проблеме из свакодневног живота 

преведе на математички језик и добијени математички модел реши водећи рачуна 

о реалном контексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И 

ЛОГАРИТАМСКА 

ФУНКЦИЈА 

6  

 

. Експоненцијална функција. Експоненцијалне једначине и 

неједначине. Логаритам, његова својства и примене. 

Логаритамска функција. 

Логаритамске једначине и једноставне неједначине 

користи својства логаритама; − скицира, тумачи и 

трансформише график експоненцијалне и логаритамске функције; − реши 

проблем који се своди на експоненцијалне или логаритамске једначине и 

неједначине или њихове системе користећи својства одговарајућих функција− 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број решења; − 

користи математички језик за систематично и прецизно представљање идеја и 

решења; − доказује једноставније математичке теореме и аргументује решења 

задатака; − проблеме из свакодневног живота преведе на математички језик и 

добијени математички модел реши водећи рачуна о реалном контексту; 

 

 

 

 

 

ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

11  

 

 

 

Угао. Радијан. Тригонометријски круг. Тригонометријске 

функције. Тригонометријске трансформације. Једноставне 

тригонометријске једначине и неједначине. Синусна и 

косинусна теорема. 

 

израчуна вредност тригонометријске функције, по потреби користећи 

калкулатор; − трансформише тригонометријске изразе; − скицира, тумачи и 

трансформише графике тригонометријских функција; − реши проблем који се 

своди на тригонометријске једначине и неједначине користећи својства 

одговарајућих функција; − примени синусну и косинусну теорему; − анализира и 

образложи поступак решавања задатка и дискутује број решења; − користи 

математички језик за систематично и прецизно представљање идеја и решења; − 

доказује једноставније математичке теореме и аргументује решења задатака; − 

проблеме из свакодневног живота преведе на математички 

језик и добијени математички модел реши водећи рачуна о реалном контексту 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама меёу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 



 

 

–интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних предмета 

– активним методама наставе и учења; 

– повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу; 

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења кроз проналажење додатних информација, 

критичко разматрање.Треба имати у виду да се неке планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод или изнад могућности ученика, 

не обезбеёују остваривање исхода учења, не доприносе развоју компетенција, не одговарају садржају итд. Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика 

и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, које процесе код ученика подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памћења), којим 

исходима и компетенцијама води. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену 

развоја компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 показивање практичних вештина 

 активности ученика на допунској настави 

 

Физика 

Допунска настава-Физика Природно-

математички смер 

Месец Број часова Садржај програма Облици извоёења Циљеви и задаци 

IX / / / / 

X 3 Кретање Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

XI 2 Молекулско кинетичка 

теорија гасова 

Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

XII 3 Динамика флуида Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 



 

 

I 3 Магнетно поље и ЕМ 

индукција 

Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

II 3 Наизменична струја Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

III 3 Њутнови закони Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

IV 3 Електрично поље Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

V 3 Стална електрична струја Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

 

 

Хемија 

Предмет : Хемија 

 

Разред : II 

 

Подручје рада: гимназија 

 

Смер : природно - математички 

 

Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију 

упорност, самосталност и тачност у раду, боље разумевање појмова, побољшање логичког повезивања. 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

часова 

 описује заступљеност неорганских супстанци у живим и неживим 

системима, порекло загаёујућих супстанци и утицај на здравље и 
животну средину; 

 повезује физичкa и хемијска својства елементарних супстанци и 

неорганских једињења са њиховом честичном структуром, 

хемијским везама и меёумолекулским интеракцијама и наводи 

начин складиштења супстанци; 

 објашњава разлике у физичким и хемијским својствима 

различитих метала, неметала и металоида на основу 

Неорганске супстанце уживој и 

неживој природи 

Заступљеност елемената и њихових 

једињења у природи. 

Стене, руде и минерали. Вода. 

Ваздух. 

Биогени елементи. 

1 



 

 

структуре елементарних супстанци и повезује с положајем 

елемената у 

Периодична својства 

елементарних супстанци 

Физичка својства елемената, кристални 

облици, алотропске модификације и физичке 

промене елемената. 

2 

ПСЕ; 

 испитује огледима физичка и хемијска својства неорганских 
супстанци; 

 именује и хемијским формулама приказује неорганска 

једињења; 

 класификује неорганске супстанце према називу и формули 

примењујући различите критеријуме поделе неорганских 

супстанци; 

 рачуна pH вредност раствора киселина и база, и процењује 

јачину киселина и база на основу константе дисоцијације и pK 
вредности; 

 објашњава повезаност различитих класа неорганских једињења и 

пише једначине реакција којима то илуструје; 

 пише једначине хемијских реакција неорганских супстанци, 

објашњава их са аспекта термохемије и хемијске кинетике и 

повезује са примерима из свакодневног живота; 

 наводи примену неорганских супстанци као оксидационих и 

редукционих средстава и пише једначине оксидоредукционих 
реакција; 

 објашњава састав и својства неорганских супстанци у 
комерцијалним производима и њихов значај у свакодневном животу; 

 објашњава и критички тумачи значај хемијских промена и 

процеса у хемијској индустрији за савремени живот, здравље и 

животну средину; 

 објашњава састав, хемијска својства и значај пуфера; 

 анализира однос измеёу хемијских научних принципа и 

технолошких процеса и на основу познавања принципа зелене 

хемије, објашњава како хемија и хемијска производња утичу на 

појединца, друштво и окружење; 

 рукује лабораторијским прибором, посуёем и супстанцама 

безбедно по себе и друге; 

   

Хемијске реакције и 

периодичност. Водоник и 

хидриди. Кисеоник, 

оксиди и пероксиди 

Хемијска својства и хемијске промене 

елемената (реакције са О2, H2 и H2О). 

Киселине, базе, соли, константа 

дисоцијације, хидролиза соли, пуфери. 

Електродни потенцијал, напонски низ 

елемената. 

5 

Металиs-, p- и d- блока 

Периодногсистема елемената 

Метали 1. и 2. групе. 

Метали p-блока (Al, Sn, Pb) и d- блока (Cr, 

Mn, Fe, Cu, Zn, Ag). 

Добијање метала. Електрохемијски 

процеси. 

Легуре. Двогубе соли. 
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Комплекси Номенклатура. 

Дисоцијација. Својства, налажење и примена. 

2 

Неметали, металоиди и 

племенити гасови 

Неметали: угљеник, азот, фосфор, сумпор и 

халогени елементи. 

Металоиди: B и Si. 

Племенити гасови. 
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Индустријски процеси Металургија. 

Неорганска хемијска индустрија. Вода за 

градску употребу. 

Граёевински материјали. 
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 примењује сигурне лабораторијске технике у руковању, 

складиштењу и одлагању лабораторијског прибора и 

хемикалија сагласно принципима зелене хемије; 
 примењује физичко-хемијске методе квалитативне и квантитативне 

анализе; 

 моделима, графички и табеларно приказује и објашњава 

податке о својствима и променама супстанци; 

- кванитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту. 

 Вештачка ёубрива.  

Неорганске загаёујуће 

супстанце 
Киселе кише. 

Ефекат стаклене баште. Рециклажа 

и ремидијација. 

3 

УКУПНО  37 

 

 

I Планирање наставе и учења 

 

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Претходном табелом су 

обухваћене све теме и сви садржаји, јер се не може унапред знати који ученици ће имати проблема и у којим темама. 

Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. II Оставаривање наставе и учења 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији. 

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похаёају. Може се остваривати кроз усмени и писани рад, различита 

вежбања и тестове, домаће задатке. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника и у књизи евиденције о образовно-васпитном 

раду, односно есДневнику. 



 

 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања и све активности , усмена одговарања, ураёене писане провере могу бити и 

сумативно оцењене. 

Рачунарство и информатика 

Предмет: Рачунарство и информатика Разред: 

Други 

Циљ и задаци: 

 

Допунска настава се организује за ученике који имају потешкоће у погледу стицања елементарних знања у некој области. 

 

Допунска настава похаёају ученици који у редовној настави нису били успешни. Часови могу бити организовани и за поједине ученике  који нису савладали само неке делове из целине 

или за ученике који су дуже одсуствовали са редовне наставе (наставе вежби). Неки часови ће бити само инструктивне природе (часови допунске наставе сводити на консултације). На 

часовима допунске наставе треба да се оствари максимална индивидуализација рада и непрекидно праћење напредовања сваког ученика. 

Циљ допунске наставе рачунарства и информатике је: 

 

-да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиёа програм; 

 

-да се ученици оспособе да садржаје који следе боље и лакше схватају. Задаци допунске наставе су да 

ученици: 

-развијају свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и значај информатике за савремено друштво; 

 

-развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основних информатичких термина; 

 

-стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способмости за правилно коришћење стручне литературе; 

 

-буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

 

-развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

 



 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

− разлику је типове података; 

− унесе и мења податке у табеле; 

− користи апсолутно и релативно 

адресирање; 

− сортира и филтрира податке по задатом 

Програми за 

табеларна 

израчунавања 

1. Унос различитих типова података у табелу 

(нумерисаних, текстуалних, датум, време...) 

 

 

2. Појам адресе и различите могућности 
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критеријуму; 

− користи основне формуле за 

израчунавање статистика; 

− представи визуелно податке на 

oдговарајући начин; 

− форматира табеле и одштампа их; 

  

3. Сортирање и филтрирање 

 

 

4. Примена формула за израчунавање статистике 

 

 

5. Условно форматирање табела 

 

6. Визуелизација података 

 

7. Форматирање табеле и припрема за штампу 

 

 

8. Табеларна израчунавања 

 



 

 

− унесе серију (низ) података; 

− изврши једноставне анализе низа података (израчуна 

збир, просек, проценте, 

...); 

− графички представи низове података (у облику 

линијског, стубичастог или секторског 

дијаграма); 

− унесе табеларне податке или их учита из локалних или 

удаљених датотека и сними их; 

− изврши основне анализе и обраде табеларних података 

(по врстама и по колонама); 

− изврши основне обраде табеларних података 

(сортирање, филтрирање, ...); 

Рад са подацима у 

текстуалном програмском 

језику 

9. Програмски језици и окружења погодна за 

анализу и обраду података 

 

 

10. Једноставне анализе низова података помоћу библиотечких 

функција (сабирање, просек, минимум, максимум, сортирање, 

филтрирање) 

 

11. Једноставне анализе низова података помоћу библиотечких 

функција (сабирање, просек, минимум, максимум, сортирање, 

филтрирање) 

 

12. Графичко представљање низова података 

 

13. Унос, анализа и графичко представљање низова података 

 

 

14. Обрада табеларно уписаних података 

(сортирање, филтрирање...) 
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– имплементира основне алгоритме над 

једнодимензионим и дводимензионим 

Програмирање 15. Основни алгоритми над серијама података 

(бројање, одреёивање збира, производа, просека, 
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серијама 

података; 

– примени угнежёене петље; 

– разуме принцип функционисања неколико 

алгоритама сортирања; 

– примењује сортирања за анализу података; 

– чита, анализира и уписује садржаје у текстуалну 

датотеку; 

– обраёује више датотека у структури 

директоријума. 

 минимума, максимума, линеарна претрага, 

филтрирање...) 

 

16. Основни алгоритми над серијама података 

 

 

17. Основни алгоритми над серијама података 

 

18. Основни алгоритми над серијама података 

 

19. Основни алгоритми над серијама података 

 

20. Основни алгоритми над серијама података 

 

 

21. Угнежёене петље 

 

22. Основни алгоритми над серијама података 

 

23. Сортирање и примена 

 

24. Сортирање и примена 

 

25. Рад са датотекама и директоријумима 

 

26. Рад са датотекама и директоријумима 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не већим од 15 ученика. 

Hа почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. 

При реализацији програма дати предност пројектној, прблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико 

услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због 

разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе 



 

 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из 

претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите 

наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне 

задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи 

ученике у нове области. 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће 

методе, актиности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и  која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и 

свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да 

се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају математичке правилности 

и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге 

изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по 

кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у 

различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Централна тема наставе рачунарства и информатике у другом разреду је анализа и обрада података. Тема се обраёује на кроз три различита приступа. Први приступ је употреба 

програма за табеларна израчунавања (нпр. Microsoft Excel, LibreOffice Calc) уз коришћење њихових уграёених могућности за анализу и обраду података (уграёене функције уз 

коришћење специјализованог графичког-корисничког интерфејса). Други приступ је употреба специјализованих програмских језика и окружења (нпр. Jupyter/ Python, Matlab, Octave, R) 

уз употребу уграёених, библиотечких функција за анализу и обраду података. На крају, трећи приступ је употреба класичних програмских језика и ручна имплементација основних 

алгоритама за анализу и обраду података. Имајући ово у виду, исте или веома сличне задатке је могуће решавати кроз сва три приступа, на различите начине. На пример, задатак 

сортирања списка ученика по броју поена на контролном задатку се може прво решити његовим уношењем у програм за табеларна израчунавања и задавањем команде једноставним 

одабиром у менију тј. кликом на дугме, затим се може решити тако што се подаци учитавају у листу или неку другу адекватну структуру података и 



 

 

сортирају позивом библиотечке функције за сортирање и на крају се може решити коришћењем петљи и имплементацијом неког елементарног сортирања. Редослед излагања ових тема 

не би требало мењати, како би се постигло поступно повећање сложености градива. Анализа и обрада података представљу веома важну тему готово у свим професијама и извоёење 

закључака на основу  података представља изузетно важну вештину свих будућих академских граёана. Стога је пожељно све време инсистирати да ученици доносе закључке на основу 

података и изведених статистика. Пожељно је да подаци долазе из домена који су блиски и разумљиви ученицима (нпр. електронски дневник, спортски резултати, статистике претраге 

интернета или посета друштвеним мрежама, временски и географски подаци) и да сами подаци буду што је више могуће реални (могуће их је, на пример, преузимати са портала 

отворених података Републике 

Србије https://data.gov.rs/ или са сајта Републичког завода за статистику Србије http://www.stat.gov.rs). 

Потребно је да се говори о безбедности и интегритету података, опасностима и начинима заштите права приступа подацима, тј. важно је да ученик правилно користи податке у 

погледу поверљивости и заштите интегритета података, правилног дељења и управљања подацима. Ова тема треба да се провлачи кроз све три предвиёене области. 

Програми за табеларна израчунавања (8 часова) 

Упознати ученике са програмима за табеларна израчунавања, њиховим могућностима и основним сценаријима употребе. Објаснити основне појмове у програмима за рад са табелама 

(табела, врста, колона, ћелија,…) и указати на њихову општост у раду са подацима. 

При уношењу података у табелу, објаснити разлику измеёу различитих типова података (нумерички формати, датум и време), као и грешке које могу из тога да настану. У том смислу 

представити алате за валидацију података, увоёењем ограничења која се тичу врсте података или вредности које корисници уносе у ћелију, као и додавања могућности избора из падајуће 

листе. 

Приликом баратања са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, премештање, копирање,…), указати на општост ових команди и упоредити их са сличним командама у 

програмима за обраду текста. 

Код трансформација табеле указати на различите могућности додавања или одузимања редова, или колона у табели. Објаснити појам опсега тј. распона ћелија. 

Код форматирања приказа податка у ћелији, приказати на примерима могућност различитог тумачења истог нумеричког податка (број, датум, време). Указати на предности 

условног форматирања које омогућава означавање ћелије одреёеном бојом у зависности од вредности ћелије, коришћењем већ уграёених правила као и дефинисање нових правила 

коришћењем формула. 

Такоёе, нагласити важност доброг приказа података (висине и ширине ћелија, фонта, поравнања) и истицања појединих података или група података раздвајањем различитим 

типовима линија и бојењем или сенчењем. Представити опције за побољшање прегледности података груписањем редова и колона, као и замрзавањем изабране области како би иста била 

стално видљива при прегледу остатка садржаја радног листа. 

Указати на повезаност података у табели и могућност добијања изведених података применом формула. Објаснити појам адресе и различите могућности референцирања ћелија. 

Указати на различите могућности додељивања имена подацима или групама података и предности коришћења имена. Приказати функције уграёене у програм и обратити пажњу на 

најосновније функције, посебно за сумирање, сортирање, филтрирање, а затим показати многобројност и применљивост осталих уграёених функција. Показати математичке, статистичке 

функције, функције за текст и време, референцирање итд. Примери могу бити статистика одељења, и статистика свих одељења на нивоу школе (или разреда) укључујући просек, успех, 

успех по предметима, издвајање датума роёења из ЈМБГ, одреёивање дана у недељи кад је ученик роёен, ко је најстарији, најмлаёи, раздвајање имена и презимена из табеле са  

уклањањем вишкова знакова (празнине), спајање имена и презимена уз кориговање великих слова тамо где треба, сортирање, филтрирање по различитим захтевима, итд. 

Указати на различите могућности аутоматског уношења података у серији. 

http://www.stat.gov.rs/


 

 

Посебну пажњу посветити различитим могућностима графичког представљања података. Указати на промене података дефинисаних у табели формулама, и графикону у случају 

измене појединих података у табели. Указати на могућност накнадних промена у графикону, како у тексту, тако и у размери и бојама (позадине слова, скале, боја, промена величине, 

лабеле…). 

Показати анализу података кроз креирање и примену изведених (пивот) табела. Указати на потребу да подаци морају бити добро припремљени, и како се накнадно пивот табела 

мења и анализира, чиме се добијају различити погледи на почетни скуп података. 

Указати на важност претходног прегледа података и графикона пре штампања, као и на основне опције при штампању. 

Све појмове уводити кроз демонстрацију на реалним примерима. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами 

практично испробати оно што је демонстрирао наставник. 

 

 

Рад са подацима у текстуалном програмском језику (6 часова) 

Анализа и обрада података коришћењем прилагоёених програмских окружења (попут Jupyter/Python, Matlab, Оctave, R). Све време вршити пореёење овог приступа са решавањем 

истих задатака помоћу програма за табеларна израучунавања и истицати предности и мане једног у односу на други. 

Објаснити начине како се може унети серија (низ) података (навоёењем података директно у програмском коду, учитавањем са стандардног улаза или из локалне или удаљене 

датотеке). Објаснити како се подаци могу графички приказати у облику линијског, стубичастог (хистограм) или секторског (пита) дијаграма. Код формирања графикона објаснити начине 

форматирања њиховог визуелног приказа (нпр. постављање боја графикона, ознака на осама, легенди, ...). Приказати и могућности истовременог приказа више графикона. На пример, на 

истом графикону приказати просечне температуре током 12 месеци у једном граду северног умереног, једном граду жарког и једног граду јужног умереног појаса (нпр. у Београду, 

Најробију и Мелбурну), паралелни приказ просечне оцене ученика и број изостанака по одељењима, итд. 

Приказати основне анализе података извоёењем елементарних дескриптивних статистика применом одговарајућих већ дефинисаних функција (збира, просека, минимума, 

максимума, ...). На пример, на основу серије висина ученика одељења одредити висину најнижег и висину највишег ученика, као и просечну висину ученика 

Осим једнодимензионалних серија података приказати и рад са вишедимензионалним, табеларно записаним подацима. Приказати креирање, унос, анализу и обраду табеларно 

представљених података. Након уноса табеларних података приказати како се врши анализа података по врстама и колонама. На пример, уноси се серија података (температура измерена 

током једне недеље три пута на дан (ујутру, у подне и увече), приказати графички температуре за сваки део дана и израчунати и приказати просечну температуру за сваки део дана. 

Објаснити додавање нових редова и колона, као и уписивање табела у датотеку. 

Објаснити примене сортирања тј. преуреёивање елемената серије или редова табеле како би се пореёали по величини по неком критеријуму (нумерички, лексикографски). На 

пример, осим што нам сортирање олакшава претрагу података (податке о конкретном ученику много брже проналазимо када је списак сортиран), након сортирања лако можемо да 

идентификујемо и елиминишемо дупликате. 

Указати на примене филтрирања података, тј. издвајања елемената серије или редова табеле који задовољавају неке услове (нпр. редови у којима су наведене подаци о 

девојчицама), као и бројању редова табеле који имају неке особине (фреквенцијска анализа) и одреёивања статистика филтрираних података. На пример, желимо да одредимо колико 

имамо мушких или женских особа у одељењу, колика је разлика измеёу просечне висине дечака и просечне висине девојчица и слично. 



 

 

појмове уводити кроз демонстрацију на примерима реалних података. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами 

практично испробати оно што је демонстрирао наставник. 

Програмирање (12 часова) 

Циљ овог сегмента је упознавање ученика са алгоритмима који леже у основи анализе и обраде података и упознавање ученика са њиховом имплементацијом у класичном 

програмском језику, без коришћења готових библиотечких функционалности. Кроз то ученик учи опште технике дизајна и анализе алгоритама и програмирања. Централни концепт 

представља концепт итерације, док је централна структура података серија тј. низ података (било складиштена у меморији, учитана елемент по елемент са улаза или из датотеке или 

генерисана на основу неког правилног итеративног поступка) и касније матрица (дводимензионални низ тј. табела). 

Концепт итерације увести кроз примере обраде малих серија података (серија које садрже 3–5 података). На пример, увести алгоритме израчунавања минимума три броја, 

уопштити на израчунавање минимума пет бројева (без коришћења петље), а затим уопштити на минимум серије од n бројева (уз коришћење петље). 

Приказати итеративне алгоритме израчунавања елементарних статистика серија бројева (броја елемената, збира, производа, просека, минимума, максимума, ...). Алгоритме 

илустровати на серијама података који се учитавају са улаза као и на серијама елемената складиштеним у низове у меморији (нпр. одреёивање просека бројева учитаних са улаза и 

одреёивање броја који је најближи просеку, што захтева учитавање елемената у низ, одреёивање просека у првом пролазу и затим одреёивање најближег броја у другом просеку). 

Приказати примене ових алгоритама у домену математике (на пример, приликом израчунавања факторијела и степена користи се алгоритам израчунавања производа серије елемената), 

али и у домену решавања реалних проблема (на пример, израчунавања просека оцена). 

Нагласити важну улогу угњежёених петљи у обради једнодимензионалних низова података (на пример, при сортирању, али и при извоёењу других сложенијих проблема) и 

дводимензионалних низова података (на пример, приликом израчунавања статистика свих врста или колона табеларно записаних података). Наредбе понављања се могу комбиновати 

тако да се једна петља извршава унутар друге, при чему се могу комбиновати и различите врсте петљи (нпр. for и while). Детаљно објаснити рад унутрашње и спољашње петље. 

Објаснити понашање наредби за прекид и наставак петљи (break и continue) у контексту угнежёених петљи. 

Приказати учитавање података из текстуалних датотека и њихово складиштење (уписивање садржаја) у текстуалне датотеке. 

Приказати и могућност анализе и обраде података из више датотека у структури директоријума. 

Основне концепте уводити кроз демонстрацију на примерима. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами практично 

испробати оно што је демонстрирао наставник. 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. Тај процес започети 

иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 

дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра 

прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 



 

 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана 

понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења 

и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор 

података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој 

ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти 

постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска 

средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње наставника са 

стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије. 

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику 

дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано 

анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе. 

 

Музичка култура 

Разред II 

Предмет музичка култура 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни. 

Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиёа програм. Ова настава омогућава укључивање у наставу 

ученицима који су из оправданих разлога били одсутни са редовних часова. 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1 5 Музика 

Романтизма 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 



 

 

2 3 Опера индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

 

 

3 3 Непкласицизам индивидуални 

рад 

фрпнтални рад 

дијалпшка метпда 

Слушају, питају, 

преппзнају 

музичке 

примере 

 

 

Ликовна култура Допунска 

настава ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Циљеви допунске наставе: 

– усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

–– осамостаљивање ученика у процесу учења. 



 

 

Задаци допунске наставе: 

– уочавање проблема и израда плана рада. 

Исходи допунске наставе: 

– усвојено знање омогућава ученику самостално учење и праћење наредног градива што је основни стандард постигнућа; 

– ученик је оспособљен да користи практичне вештине. 

 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

часова 

-обликује презентације 

усклаёујући текст и 

слику; 

-укаже на сличности, 

разлике и меёусобни утицај 

уметности одреёених 

култура, цивилизација и 

периода; 

-издваја кључне 

информације из 

текста и слике; 

 

 

 

 

Садржај уметничког 

дела: мотиви и теме кроз 
епохе. 

 

 

 

 

 

Уметност кроз 

епохе 
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-користи уметничко наслеёе 

као подстицај за стваралачки 

рад; 

-изражава своја 

интересовања и естетске 

доживљаје одабраним 

средствима и 

техникама; 

 

 

Културно наслеђе као 

извор инспирације 

савремених стваралаца. 

 

Човек и простор; 

Скулптуре у пленеру; 

Пејзаж и архитектура; 

Реални и имагинарни 

простор 
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Физичко и здравствено васпитање 



 

 

Назив наставног предмета: Физичко и здравствено васпитање 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном 

развоју личности ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају 

одреёени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Други 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

-Именује моторичке способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна средства 

- Учествује на школском такмишењу и у 

систему школских спортских такмичења 

 

Провера физичких 

способности(иницијалн о 

тестирање) 

 

- Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и функционалних способности 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратко опише основне карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице; 

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

 

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа Скок 

увис леёном 

Бацања: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

 

  Бацање кугле, једна од рационалних техника 

(ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим 

реализованим атлетским дисциплинама. 

 

 

- Одржава стабилну и динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика са 

елементима акробатике: Вежбе 

на справама и тлу 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 
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Користи елементе технике у игри Примењује 

правила у игри 

Учествује на спортским такмичењима 

 

 

 

 

 

Спортска игра(Рукомет, 

Кошарка, одбојка,фудбал) 

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре; 

• Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке 

припремљености ученика у складу са изборним програмом за 

дату игру. На основу претходних умења у техници и тактици 

наставник планира конкретне садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, организује наставу за коју 

ученици покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, организовати наставу 

пливања (посебно обуку за непливаче). 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе, 

активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни 

живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи 

разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене потребно више времена, активности и рада на различитим 



 

 

садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити 

само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно 

утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похаёају трогодишње стручне школе далеко су 

више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, 

компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем 

физичким вежбама. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 

часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других 

ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у конкретним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 



 

 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и 

потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја  и погрешака, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну 

наставу, секције, ванаставне  активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапреёивања компетенција 

ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у 

установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и 

наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 

унапреёивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се 

кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапреёење практичног 

вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере 



 

 

стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да 

пронаёе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 

способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете, 

да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички 

и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одреёених 

тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да пронаёе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијама када ради са другим ученицима буде 

ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других; 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се јављају. 

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одреёеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима. 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у 

складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на 

превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 



 

 

Додатна настава 

 

Српски језик и књижевност Програм 

додатне наставе 

Српски језик и књижевност – други разред 

 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире предвиёене планом и програмом ,са циљем 

повезивања и примене наученог у свакодневном животу, стицање шире слике о књижевним и језичким питањима, развијање вишег облика писмености и креативности у писању и 

читању, припремање за такмичења и конкурсе на републичком и меёународном нивоу. 

 

Циљеви додатне наставе : 

 

 продубљивање знања стечених на редовној настави ; 

 припремање ученика да одрже предавање на неку, ваннаставну или наставну , занимљиву тему по сопственом избору или избору у договору са професором ; 

 избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима. 

 

Задаци додатне настави : 

 уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика 

 Оцењивање 

Наставни 

садржај / активност 

Број часова Начин и поступак остваривања Активности 

ученика 

Језик 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 



 

 

Књижевност 15 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 



 

 

   - анализира 

Језичка култура 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Укупно часова 35   

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Остваривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Програм за други разред организован је кроз 5 наставних садржаја. Наставник користи различите методе и облике рада. У 

настави се могу користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, 

глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у нашем граду. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- резултате такмичења; 

- активности ученика на часовима; 

 

Енглески 

Наставни предмет: Енглески језик 

Разред: Други 

Смер: природно математички 



 

 

Наставна област Тема Исходи Број часова Начин провере 

Places with long 

tradition 

Граматика: 

 

Present Simple Continuous and 

Perfect Tenses 

Усмено изражавање: 

 

Talking about Great Britain 

 

 

Лексика: 

 

Фразални глаголи, идиоми 

колокације 

-употреби одговарајуће садашње 

време у реченичном контексту 

 

 

-Изрази лични став на дату тему уз 

коришћење адекватних граматичко-

лексичких конструкција 

 

 

-разуме значење и адекватно користи 

фразалне глаголе, идиоме и колокације 

2 -Граматичка вежбања 

 

-Лексичка вежбања 

 

-дијалог 

Telling stories Граматика: 

 

Past Simple and Continuous 

Tenses 

Писано изражавање 

 

Писање priče 

-употреби одговарајуће прошло 

време у реченичном контексту 

 

 

-напише причу уз коришћење 

глагола у прошлим временима 

2 -Граматичка вежбања 

 

 

-индивидуални домаћи задатак 

Sports and 

competitions 

Граматика: 

 

Чланови 

 

Лексика: 

 
Фразални глаголи, идиоми 

колокације 

-употреби одговарајући члан у 

речееничм контексту 

 

--разуме значење и адекватно користи 

фразалне глаголе, идиоме и колокације 

2 -вежбања на часовима додатне наставе 

 

--индивидуални домаћи задатак 

A sense of 

achievement 

Граматика: 

 

Пасив 

-употреби одговарајући облик 

пасива или актива у реченичном 

контексту 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 



 

 

  

CLIL 

 

Никола Тесла 

-врши трансформације реченица 

 

-наведе основне елементе 

биографије Николе Тесле 

-наведе основна достигнућа 

Николе Тесле 

 -Brain pop 

 

-пројекат 

Healthy eating Граматика: 

 

Индиректни говор 

 

 

Писано изражавање: 

 

Блог 

-изврши реченичну 

трансформацију из директног у 

индиректни говор уз слагање времена 

-напише блог на тему хране 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-блог 

Jobs and Hobbies Граматика: 

 

Условне реченице Усмено 

изражавање: An interview 

-формира адекватну условну 

реченицу 

 

-користи мешовите условне реченице 

- направи и спроведе интервју на тему 

професије 

2 -индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка вежбања (онлајн) 

 

-интервју 

Welcome to the 

future 

Читање: 

 

Енглеска књижевност 

-разуме значење и даје лични став 

на тему дела из енглеске 

књижевности 

2 разговор 



 

 

The Power of music Слушање: 

 

Музичка ретроспектива 

-наведе најпознатије представнике 

различитих музичких жанрова кроз 

историју 

-изрази лични став у вези са 

музичким жанром који му се 

допада 

2 Музички квиз 

Entertainment Говорне вежбе: 

 

Дебата: За и против 

ријалити програма 

-изрази лични став на тему уз 

давање ставова за и против 

-учествује у дебати 

2 -дебата 

Укупно часова:  18  

 

 

 

Француски језик 

РАЗРЕД-II 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС 

 

ГОДИШЊИ ФОНД-37 ЧАСОВА(укупно за све разреде) ЦИЉЕВИ 

ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

ЦИЉ додатне наставе је проширивање и продубљивање знања за даровите и талентоване ученике који желе да усавршавају знања из француског језика на свим нивоима од рецепције до 

продукције,интеракције,медијације и знања о језику,као и да учествују на такмичењима и конкурсима из француског језика. 



 

 

ОБЛАСТ-ТЕМА 

 

 

 

РЕЦЕПЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДУКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

ИСХОДИ 

 

 

 

– разуме једноставне књижевне текстове различитих 

жанрова (поезија, проза, драма), у којима се појављују 

учесталије метафоре; 

– открива значење непознатих речи у писаном 

тексту на основу познатог контекста и језичког 

предзнања; 

 

користи релативно спонтано и самостално циљни језик 

као језик комуникације у учионици са наставником и са 

осталим ученицима и ученицама; – описује особе, радњу, 

место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, 

прошлости и будућности, користећи познате језичке и 

ванјезичке елементе; – саопштава и интерпретира 

најважније информације садржаја писаних, илустрованих 

и усмених текстова на теме предвиёене наставним 

програмом, користећи познате језичке елементе; – 

саопштава и интерпретира најважније информације 

садржаја кратких емисија, видео записа на теме 

предвиёене наставним програмом, користећи познате 

језичке елементе ; – износи своје мишљење, изражава и 

образлаже ставове и реагује на мишљење и ставове других 

(допадање/недопадање итд.), користећи познате и 

једноставне језичке елементе; – започиње и учествује у 

дијалогу и размењује мишљења и информације у вези са 

својим окружењем и свакодневним ситуацијама; 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Именичка група 1) Систематизација употребе 

детерминаната: партитивних чланова и партитивног 

de; присвојних и показних придева; основних, 

редних бројева. 2) Систематизација рода и броја 

именица и придева, пореёења придева и именица. 3) 

Систематизација заменица: личних ненаглашених 

(укључујући и заменицу on) и наглашених; заменица 

за директни и индиректни објекат; показних и 

присвојних; упитних. Глаголска група 

1) Систематизација глаголских времена индикатива 

(презент, сложени перфект, имперфект, 

плусквамперфект, футур први), као и 

перифрастичних конструкција: блиског футура, 

блиске прошлости. 2) Систематизација фреквентних 

униперсоналних глагола. 

3) Систематизација презента кондиционала. 4) 

Презент субјунктива најфреквентнијих глагола 

(после il faut que, il vaut mieux que, il est nécessaire 

que, il est possiblе que и глагола заповести, жеље и 

осећања). Предлози 

1) Систематизација употребе предлога и фреквентних 

предложних израза (par rapport à, à côté de, au lieu de, 

à l’occasion de, à l’aide de, malgré). 2) Систематизација 

предлога за време и временских одредница (depuis, ça 

fait … 

que, en, dans, pour, il y a). Прилози 1) 

Систематизација прилога за место, 

БРОЈ ЧАСОВА 
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ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 

илустрација, табела, слика, графикона, 

детаљних упутстава; – резимира прочитани/преслушани 

текст о блиским, познатим и обраёиваним друштвеним 

темама користећи једноставна језичка средства; – пише о 

блиским темама из свог окружења и подручја 

интересовања; – описује особе и догаёаје поштујући 

правила кохерентности користећи фреквентне речи и 

изразе; – пише о властитом искуству описујући своје 

утиске и осећања, износећи мишљења, планове и 

очекивања, једноставним језичким средствима 

 

 

користи знање страног језика у различитим видовима 

реалне комуникације (електронске поруке, СМС поруке, 

дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже) 

 

 

преноси суштину и најважније појединости поруке са 

матерњег на страни језик/са страног на матерњи, додајући, 

по потреби, једноставнија објашњења и обавештења, 

писмено и усмено; – у писаном облику резимира на 

структурисан начин садржај краћег текста, аудио или 

визуелног записа и краће интеракције; – у усменом облику 

преноси садржај писаног или усменог текста, 

прилагоёавајући га исказаним или претпостављеним 

потребама саговорника; – користи одговарајуће 

компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа 

које се јављају, на пример: преноси садржај уз употребу 

описа, парафраза и сл.; 

време, начин, количину (интензитет). 2) 

Пореёење прилога. Модалитети и форме реченице 1) 

Директни и индиректни говор. 2) Систематизација 

интерогативног и императивног модалитета. 3) 

Систематизација негације. Сложене реченице 1) 

Систематизација координирања реченице са 

везницима et, ou, mais, car и прилозима/прилошким 

изразима c’est pourquoi, donc, puis, pourtant, par 

contre, par conséquent, au contraire. 

2) Систематизација зависних реченица са 

најфеквентнијим везницима: релативних са 

заменицама qui, que, où; временских са везницима 

quand, chaque fois que, pendant que, depuis que; 

узрочних са везницима parce que и comme 

(рецептивно) ; финалних са везником pour 

que/pour+инфинитив; хипотетичних са везником si 
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Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу.. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно 

учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним 

условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- учествовање на конкурсима и такмичењима; 

 

- активности ученика на часовима 

 

 



 

 

Психологија 

Додатна настава 

Наставни предмет: Историја 

Смер: Машински техничар моторних возила Разред: други 

Циљ наставе учења: 

Циљ додатне наставе је да омногући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање 

 

Задаци додатне наставе: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Психологија као 

наука и пракса 
 

3 

Методе и технике 

психолошких 

истраживања 

Употреба и злоупотреба 

психологије. 

Правилно користи 

основне појмове који се 

односе на сазнајне, 

емоционалне и 

мотивационе аспекте 

личности; 

– прави везу измеёу 

психологије као науке и 

других наука, уметности 

и културе; 

– препозна различите 

области примене 

психолошких сазнања 

као и животне ситуације 



 

 

   у којима се људи 

обраћају психологу за 

помоћ; 

– на датом примеру 

психолошког 

истраживања одреди које 

су методе и технике 

коришћене; 

Личност као 

јединство 

психолошких процеса, 

особина и стања 

3 Теорије личности. 

Особине, процеси и стања Сазнајни 

аспект: пажња, опажање, учење, 

памћење и заборављање, 

мишљење, интелигенција. 

Емоционални аспект: осећања. 

Мотивациони аспект:потребе, 

вредности, ставови и 

интересовања 

Теорије личности. Особине, 

процеси и стања Сазнајни аспект: 

пажња, опажање, учење, памћење и 

заборављање, мишљење, 

интелигенција. 

Емоционални аспект: осећања. 

Мотивациони аспект:потребе, 

вредности, ставови и 

интересовања 

– психички живот 

особе посматра као 

целину меёусобно 

повезаних процеса, 

особина и стања чији се 

развој одвија током целог 

живота и као јединство 

психичког и телесног 

функционисања; 

– аргументовано 

дискутује о утицају 

наслеёа, средине и личне 

активности на развој 

личности; 

– користећи стечена 

психолошка сазнања, 

препознаје емоције и 

мотиве сопственог 

понашања, понашања 

других и ликова из 

књижевности и 

филмова; 



 

 

   – у учењу користи 

стратегије и технике 

успешног учења и 

памћења; 

– препознаје узроке 

фрустрација и 

унутрашњих конфликата, 

у својим реакцијама 

показује преференцију да 

их конструктивно решава 

и на примерима 

препознаје механизме 

одбране; 

– опише најважније 

психолошке 

карактеристике 

адолесцентског доба, 

препозна и критички се 

односи према најчешћим 

проблемима и ризичним 

понашањима 

адолесцената; 

– аргументује значај 

очувања менталног 

здравља, превенције 

менталних поремећаја 



 

 

Особа у 

социјалној 

интеракцији 

3 Облици и врсте социјалног 

учења. Социјалне вештине. 

Социјални живот адолесцента. 

Просоцијално и асоцијално 

понашање. Појам, врсте насиља 

и фактори који доприносе 

насилном понашању. 

Карактеристике насилног 

понашања и особа које трпе 

насиље. Реаговање на насиље. 

Комуникација Вербална и 

невербална комуникација. Услови 

успешне комуникације. 

Социјална перцепција и грешке у 

опажању особа. Емпатија. 

Асертивност Конформизам. 

Одупирање групном притиску 

Стереотипи, предрасуде, 

дискриминација 

– препозна и 

критички разматра 

примере предрасуда, 

стереотипа, 

дискриминације, 

конформизма, 

насилничког понашања 

и изражава спремност 

да реагује; 

препозна и критички 

разматра примере 

употребе и злоупотребе 

психологије у медијима, 

политици, маркетингу и 

на друштвеним мрежама; 

– у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој 

став заснован на 

аргументима, 

комуницира на 

конструктиван начин; 

– прихвати улогу 

испитаника у 

психолошким 

истраживањима 

искључиво на бази 

добровољности, 

информисаности о 



 

 

   сврси и 

процедурама 

истраживања и 

гаранције да добијени 

подаци неће бити 

злоупотребљени 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи 

различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 



 

 

Историја 

Додатна настава 

 

Наставни предмет: Историја Смер: 

Природно – математички Разред: други 

Циљ наставе учења: 

 

Циљ додатне наставе је да омногући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање 

 

Задаци додатне наставе: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Кључне појаве, 

процеси и личности 

епохе 

3 Сеобе народа и колонизација Покрштавање Развој писмености, науке и 

цивилизације Верски покрети, односи и ратови (крсташки ратови, 

Велики раскол, јереси, исламизација, реформација, 

противреформација) Српски народ, земље, државност, друштво и 

црквена организација Османлијска освајања Научно-техничка и 

географска открића Развој и утицај нових идеја (хуманизам и 

ренесанса, просветитељство) Револуције Уставност Српска револуција 

Кнежевина Србија Истакнуте личности: Јустинијан I, Ираклије I, 

Мухамед, Карло Мартел, Карло Велики, кнез Властимир, цар Симеон, 

Јован Владимир, цар Самуило, Василије II, краљ Михаило, Ћирило и 

Методије, цар Отон I, цар Хенрих IV, папа Гргур VII, папа Урбан II, 

Фридрих I Барбароса, Ричард Лавље Срце, Саладин, цар 

Манојло I Комнин, папа Иноћентије III, бан Кулин, Стефан Немања, 

Стефан Првовенчани, Сава 

примењује основну методологију у елементарном 

историјском истраживању и резултате презентује у усменом, 

писаном, или дигиталном облику; − објасни разлику измеёу 

методолошки утемељеног и ненаучног приступа 

интерпретацији прошлости; − препозна на конкретним 

примерима злоупотребу историје и изведе закључак о 

могућим последицама на развој историјске свести у друштву; 

− наведе типове државних уреёења у периоду средњег и 

новог века и издвоји њихове специфичности; − анализира 

специфичности и утицај меёународних односа на положај 

држава и народа; − идентификује најважније друштвене 

групе, њихове улоге и односе у епохи феудализма; − 

анализира 

развој и промене у друштвеној структури и односима у 

средњем и новом веку; − 



 

 

  Немањић, Милутин, Стефан Дечански, Стефан 

Душан, цар Карло IV Луксембуршки, кнез Лазар и кнегиња Милица, 

Твртко I Котроманић, Стефан Лазаревић, деспот Ђураё Бранковић, 

султанија Мара, српски деспоти у јужној Угарској, Ђураё Кастриот 

Скендербег, Мехмед II Освајач, Јанко Хуњади, краљ Матија Корвин, 

Јохан Гутенберг, Изабела Кастиљска, Марко Поло, Кристифор 

Колумбо, Фернандо Магелан, Ђото, Петрарка, Бокачо, Леонардо да 

Винчи, Микеланёело Буонароти, Николо Макијавели, Никола 

Коперник, Исак Њутн, Мартин Лутер, Карло V и Филип II 

Хабзбуршки, Сулејман Величанствени, Мехмед-паша Соколовић, 

Хенри VIII, Елизабета I, Сервантес, Вилијам Шекспир, Молијер, Луј 

XIV, Петар Велики, Арсеније III Црнојевић, Арсеније IV Јовановић, 

принц Еуген Савојски, Монтескје, Волтер, Џејмс Ват, Хердер, 

Катарина II, Марија Терезија, Робеспјер, Наполеон Бонапарта, вожд 

Караёорёе, кнез Милош, кнегиња Љубица, Доситеј Обрадовић, Вук 

Караџић, браћа Грим, прота Матеја Ненадовић, Петар I и Петар II 

Петровић Његош, Сава Текелија, митрополит Стефан Стратимировић, 

патријарх Јосиф Рајачић, Лајош Кошут, Пушкин, Гогoљ, Дикенс, 

Балзак, кнез Александар Караёорёевић, Тома Вучић Перишић, Илија 

Гарашанин, Стеван Книћанин... 

идентификује најважније одлике српске 

државности у средњем веку; − упореёује сличности и 

разлике измеёу средњовековне и модерне српске државности 

у првој половини 

19. века; − анализира структуру и особености српског 

друштва и уочава промене изазване политичким и 

економским процесима у периоду средњег и новог века; − 

уочава повезаност појава из политичке, друштвене, привредне 

и културне историје; − на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности појава и процеса из националне 

историје са појавама и процесима у регионалним, европским 

и светским оквирима; − идентификује основне елементе 

привредног живота и њихов утицај на друштвене промене у 

средњем и новом веку; − анализира положај и начин живота 

деце, жена и мушкараца, припадника различитих друштвених 

слојева и мањинских група у средњем и новом веку; − изводи 

закључак о динамици одреёених историјских појава и процеса 

из националне и опште историје, користећи историјску карту; 

− идентификује најзначајније последице настанка и ширења 

различитих верских учења у историјском и савременом 

контексту; − уочава присуство политичких, привредних, 

научних и културних тековина средњег и новог века у 

савременом друштву; − илуструје примерима значај 

прожимања различитих народа, култура и цивилизација; 

− препознаје утицај идеја и научно-техничких открића на 

промене и развој друштва, културе и образовања; − учествује 

у организовању и спровоёењу заједничких активности у 

школи или у локалној заједници које подстичу друштвену 

одговорност и неговање културе сећања; − разликује 

споменике из различитих 



 

 

   епоха са посебним освртом на оне у локалној 

средини; 

Држава и 

институције 

3 Типови државних уреёења Монархија Република 

Градска комуна Меёудржавни односи Структура, унутрашње уреёење 

и институције Скупштине Законодавство, државна управа и војска 

Односи државе и цркве Секуларизација Истакнуте владарске породице 

Европе (Каролинзи, Отонска династија, Капети, династија Арпадоваца, 

Хоенштауфовци, Комнини, Плантагенети, Валоа, Асеновци, 

Палеолози, Анжујци у Јужној Италији и Угарској, Медичи, 

Хабзбурговци, Тјудор, Бурбони, Османлије, Романови) Истакнуте 

српске владарске породице (Немањићи, Котроманићи Лазаревићи, 

Бранковићи, Мрњавчевићи, Балшићи, Косаче, Црнојевићи) 

препозна на конкретним примерима 

злоупотребу историје и изведе закључак о могућим 

последицама на развој историјске свести у друштву; − наведе 

типове државних уреёења у периоду средњег и новог века и 

издвоји њихове специфичности; − анализира специфичности 

и утицај меёународних односа на положај држава и народа; − 

идентификује најважније друштвене групе, њихове улоге и 

односе у епохи феудализма; − анализира развој и промене у 

друштвеној структури и односима у средњем и новом веку; − 

идентификује најважније одлике српске државности у 

средњем веку; − упореёује сличности и разлике измеёу 

средњовековне и модерне српске државности у првој 

половини 

19. века; − анализира структуру и особености српског друштва 

и уочава промене изазване политичким и економским 

процесима у периоду средњег и новог века; − уочава 

повезаност појава из политичке, друштвене, привредне и 

културне историје; − на основу датих примера изводи 

закључак о повезаности појава и процеса из националне 

историје са појавама и процесима у регионалним, 

европским и светским оквирима 

Култура и 

свакодневни 

живот 

 

3 
Религије и веровања Православље Католичанство 

Ислам Јудаизам Протестантизам Јереси Сујеверје Обичаји Наука 

Образовање Штампа Породични и родни односи Болести и лечење 

Задужбинарство и споменици 

уочава присуство политичких, привредних, 

научних и културних тековина средњег и новог века у 

савременом друштву; − илуструје примерима значај 

прожимања различитих народа, култура и цивилизација; 

− препознаје утицај идеја и научно-техничких открића на 

промене и развој друштва, културе и образовања; − учествује 

у организовању и спровоёењу заједничких активности у 

школи или у локалној заједници које подстичу 



 

 

   друштвену одговорност и неговање културе 

сећања; − разликује споменике из различитих епоха са 

посебним освртом на оне у локалној средини; − препознаје 

улогу легенди и митова у реконструкцији прошлости и 

изградњи колективног и индивидуалног идентитета; − 

препознаје на конкретним примерима злоупотребе митова у 

историјском и 

савременом контексту. 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити 

различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 



 

 

Географија 

Назив предмета : Географија – додатна настава 

 

Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : други 

Циљ додатне наставе је да омногући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање. 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

– користи картографски метод у 

објашњавању 

процеса у географском простору; 

– анализира и израёује тематске карте; 

– реализује истраживачки пројекат на задату 

тему; 

– користи статистичке изворе и средства ИКТ-а 

у анализи демографских диспаритета у свету и 

одабраним регијама; 

 

 

 

 

Друштвена 

географија 

 

 

Предмет проучавања, подела, задаци и развој друштвене 

географије. 

 

Извори података и методе проучавања у друштвеној 

географији. 

 

Картографски метод. 
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– објашњава факторе популационе динамике 

и доводи их у везу са степеном друштвено- економског 

развоја; 

– критички вреднује ефекте популационе политике и 

предлаже мере демографског развоја у 

будућности; 

– разматра демографске пројекције на глобалном 

и 

регионалном нивоу; 

 

 

 

 

Становништво и 

демографски процеси 

Распоред становништва. 

Популациона динамика. 

Демографска транзиција. 

Просторна мобилност. 

Структуре становништва. 

 

Популациона политика. 
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–користећи географску карту доводи у    



 

 

везу географски положај насеља са 

његовим развојем; 

–успоставља односе измеёу процеса у развоју 

насеља и економског и популационог развоја 

користећи географску карту и ИКТ; 

–објашњава поларизацијске процесе у развоју насеља и 

даје примере на локалном и глобалном 

нивоу; 

–анализира утицај природних и друштвених фактора на 

развој привреде у целини и појединих привредних 

делатности; 

Рурални и урбани 

простор 

Фазе урбанизације. 

 

Деаграризација и дерурализација. 

 

Структура и ширење градских 

простора. 

 

Функционалне везе града и околног простора. Поларизација 

развоја насеља. 
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– доводи у везу ниво развијености 

привреде у целини и појединих привредних грана 

са стањем животне средине и социјалним 

односима у изабраним регијама; 

– издваја економско-географске регије света 

користећи изворе економске статистике и тематске 

економске карте; 

– критички вреднује утицај 

мултинационалних 

компанија и меёународних организација на развој и 

функционисање меёународне трговине и 

неравномеран економски развој у свету; 

 

 

 

 

 

 

Привреда и географски 

простор 

Економско-географска валоризација природних услова и 

ресурса. 

 

Привреда и животна средина. 

Глобални економски развој. 

Економско-географске регије. 

 

Мултинационалне компаније. 

 

Меёународне економске организације и интеграције. 

 

Одрживи развој. 
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– разликује појам, политички статус и 

хијерархију организације територије; 

– уочава ефекте центрипеталних и центрифугалних 

друштвено политичких процеса на територијални 

итегритет и 

 

Политичкогеографски 

процеси 

Територија. 

Политичка територија. 

Административно- 

 

 

1 



 

 

суверинитет државе; 

–раздваја фазе у еволуцији политичко- географске 

карте света од средине XIX века до данас; 

 територијална организација простора. 

 

Држава. 

 

Сепаратизам, иредентизам, регионализам, 

аутономаштво. 

 

 

Политичка карта света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

–анализира везе измеёу природних ресурса, 

демографских процеса и степена економског развоја на 

примерима регија уз помоћ географске 

карте и ИКТ; 

–доводи у везу регионалне проблеме са типовима 

економског развоја на примерима у свету; 

–објашњава утицај глобалних процеса на очување 

идентитета на примерима из регија у свету; 

–користи различите изворе географских информација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионалнo- географске 

теме и глобални 

процеси 

Туристичке регије Јужне Европе Велике урбане 

регије Западне и Средње Европе. 

 

Природни ресурси и транзициони процеси у Источној Европи 

(Руска Федерација и Украјина). Савремена миграциона кретања у 

европским регијама. 

 

Културно- цивилизацијске тековине и 

трансформација географског простора Југозападне 

Азије. 

 

Специфичности географског развоја Јужне Азије. Демографски и 

урбано- географски процеси у Источној Азији. 

 

Проблеми природних непогода у Југоисточној Азији. 

 

Културно-цивилизацијска трансформација Афричког 

Средоземља. 

 

Географски проблеми Сахарске и Субсахарске Африке. 

 

Културни, економски и политички развој и утицај САД и Канаде на 

глобалне процесе у свету. 

 

Друштвено-географски процеси у Мексику, 
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  Карибима и Централној Америци. 

 

Регионално-географске специфичности Јужне Америке. 

 

Савремени друштвено- географски развој Аустралије. 

 

Еколошка угроженост Океаније. 

Последице климатских промена на Антарктику 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз 6 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 



 

 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Биологија 

Назив предмета: Биологија – додатна настава Гимназија: 

природно-математички смер Разред: други 

 

Циљ наставе учења: 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Основи 

генетике 
 

5часова 

 

Tеорија мешаног наслеёивања. Особина и 

варијанта особине. Наследни фактор и ген. 

Tеорија партикуларног наслеёивања. Алел. 

Генотип. Фенотип – генетички узроци 

варијабилности особина. 

Средински узроци варијабилности особина. 
Квалитативне и квантитативне особине. 
Комплексне особине и фенотипска пластичност. 
Хромозомска теорија наслеёивања и 
хромозомске мутације. 

– повеже Менделове законе наслеёивања са карактеристикама 

мејотичке поделе хромозома, посебно на примерима генетике 

човека; 

– разликује генетичку и фенотипску 

варијабилност; 

– графички прикаже и анализира одабране примере 

фенотипске варијабилности; 

– прикупи, прикаже и тумачи податке 

добијенеистраживањем; 

– изнесе и вреднује аргументе на основу доказа; 

– сараёује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични допринос постизању договора и 

афирмишући толеранцију и равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у 

групи 



 

 

Увод у 

еволуциону 

биологију 

3 часова  

Променљивост врста. Ламаркова теорија 

еволуције 

Дарвинова теорија еволуције. Харди 

− Вајнбергова равнотежа. Популација. Генски 

фонд. Генетичка структура популације. 

Еволуциони механизами (фактори еволуције). 

Неслучајно укрштање и учесталост генотипова. 

Адаптација. Специјација. Биолошки концепт 

врсте. Вештачка селекција 

 

– идентификује начин на који основни еволуциони 

механизми утичу на генетичку структуру популације; 

–идентификује след догаёаја током процеса адаптација на 

одабраним примерима; 

– повеже деловање природне селекције са настанком 

нових врста; 

– сараёује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични допринос постизању договора и 

афирмишући толеранцију и равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у 

групи 

Граёа, 

функција и 

разноврсност 

организама 

5 часoва Еколошки фактори као селекциони 

агенси адаптација и настанка 

разноврсности организама. 

Еволуциона новина. Царство биљака. Порекло 

биљака од зелених алги. 

Трендови у еволуцији животних циклуса 

биљака. Царство животиња. Порекло животиња 

од колонијалних протиста. Трендови у 

еволуцији животиња. 
Коеволуција цветница са инсектима, птицама и 
сисарима. 

Појава адаптација које су омогућиле 

адаптивну радијацију у копненој средини. 

Царство гљива. Хетеротрофија код гљива 
– сапротрофија, паразитизам, мутуализам. 

Кружење материје у екосистемима. 

 

конструише дрво живота у оквиру царства биљака на 

основу кључних филогенетских разлика у граёи, 

функцији и животним циклусима; 

– конструише дрво живота у оквиру царства животиња на 

основу кључних филогенетских разлика у граёи, функцији и 

развићу; 

– доведе у везу кључне филогенетске промене (промене граёе и 

функције) живих бића са еколошким факторима(утицај на 

преживљавање, размножавање и распорострањење); 

– идентификује улогу организама у процесу преноса 

енергије и супстанце у екосистему; 

– повеже сопствене обрасце понашања са одрживим 

коришћењуем природних ресурса и могућом улогом у 

нарушавању биодиверзитета; 

– сараёује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични допринос постизању договора и 

афирмишући толеранцију и равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у 

групи 



 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз 3 наставне теме. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Математика 

Назив предмета: Математика- додатна настава Образовни 

профил: Природно-математички Разред: други 



 

 

Циљ додатне наставе је да омогући талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештине из физике у складу са својим интересовањима, способностима и 

склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења,такмичарског духа и да допринесе њиховом оспособљавању за даље 

самообразовање.Додатним радом се обухватају ученици који постижу изузетне резултате у савладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање знања и вештина 

и који су обдарени и талентовани за одреёене области. На тај начин се ученицима којима је то потребно и који то желе и могу, пружа више информација него на редовној настави. Овим 

обликом се може поправити ситуација са мотивацијом ученика за учење, јер пад мотивације није обавезно и само резултат неуспеха, већ може да произаёе и из недовољно изазовног 

начина рада, недовољног обима предметних и других садржаја или недовољно захтевних задатака. Она пружа прилику да се изразе, додатно обликују и оснаже креативни и развојни 

потенцијали ученика. 

 

Тема 

 

Бр. 

час 

 

 

Садржаји 

 

 

Исходи 

 

 

 

СТЕПЕНОВАЊЕ И 

КОРЕНОВАЊЕ 

7 Степен чији је изложилац цео број. Функција у = xn (n 

∈ N). Степен чији је изложилац рационалан број. Комплексни 

бројеви 

− трансформише и израчуна вредност израза са степенима користећи 

својства операција и функција, по потреби користећи калкулатор; − 

скицира, тумачи и трансформише график степене функције; − комплексни 

број задат у алгебарском облику представи у равни, одреди његов модуо и 

решава проблеме у којима примењује основне операције са комплексним 

бројевима− анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује 

број решења; − користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; − доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује решења задатака; − проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички језик и добијени математички модел реши 

водећи рачуна о 

реалном контексту 

КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

9 Квадратнe једначинe. Вијетове формуле. Једначине које се своде на 

квадратне. Квадратна функција. 

Одреёивање корена квадратне јеначине. Квадратнe неједначинe. 

Системи једначина са две непознате који садрже квадратну једначину. 

Ирационалне једначин 

реши проблем који се своди на квадратне и ирационалне једначине и 

неједначине и њихове системе; − скицира и тумачи график квадратне 

функције и користи је у реалним ситуацијама; − израчуна вредност 

експоненцијалне и логаритамске функције, по потреби користећи 

калкулато− анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује 

број решења; − користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; − доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује решења задатака; − 



 

 

   проблеме из свакодневног живота преведе на 

математички језик и добијени математички модел реши водећи рачуна о 

реалном контексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И 

ЛОГАРИТАМСКА 

ФУНКЦИЈА 

6  

 

. Експоненцијална функција. Експоненцијалне једначине и неједначине. 

Логаритам, његова својства и примене. Логаритамска функција. 

Логаритамске једначине и једноставне неједначине 

користи својства логаритама; − скицира, тумачи и 

трансформише график експоненцијалне и логаритамске функције; − реши 

проблем који се своди на експоненцијалне или логаритамске једначине и 

неједначине или њихове системе користећи својства одговарајућих 

функција− анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује 

број решења; − користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; − доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује решења задатака; − проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички језик и добијени математички модел 

реши 

водећи рачуна о реалном контексту; 

 

 

 

 

 

ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

11  

 

 

 

 

Угао. Радијан. Тригонометријски круг. Тригонометријске 

функције. Тригонометријске трансформације. Једноставне 

тригонометријске једначине и неједначине. Синусна и 

косинусна теорема. 

 

израчуна вредност тригонометријске функције, по потреби користећи 

калкулатор; − трансформише тригонометријске изразе; − скицира, тумачи и 

трансформише графике тригонометријских функција; − реши проблем који 

се своди на тригонометријске једначине и неједначине користећи својства 

одговарајућих функција; − примени синусну и косинусну теорему; − 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број 

решења; − користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; − доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује решења задатака; − проблеме из свакодневног живота 

преведе на математички језик и 

добијени математички модел реши водећи рачуна о реалном контексту 

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 



 

 

I Планирање наставе и учења 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама меёу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

– активним методама наставе и учења; 

– повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу; 

– неговањем радозналости, такмичарског духа и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења кроз проналажење додатних информација, 

критичко разматрање.Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, које процесе код ученика 

подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памћења), којим исходима и компетенцијама води. Учешћем на такмичењима у знању ученици  се  

навикававају на рад и сагледавање значаја постигнутих резултата, развијање љубави према физици и осталим природим наукама.На тај начин врши афирмација ученика са посебним 

способностима као и подизање квалитета образовно-васпитног рада. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја 

компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 анализа проблемских и такмичарских задатака; 

 учешће ученика на такмичењима и манифестацијама; 

 

Физика 

Месец Број часова Садржај програма Активности у образовно-

васпитном 

раду 

Облици извоёења Циљеви и задаци 

IX / / / / / 

X / / / / / 

XI 4 Кретање Раде задатке,питају Групни Боље разумевање,решавају 

сложеније проблеме 

XII 4 Молекулско 

кинетичка теорија 

гасова 

Раде задатке,питају Групни Боље 

разумевање,решавају 

сложеније задатке 

II 3 Динамика флуида Раде задатке,питају Групни Боље разумевање,решавају 

сложеније проблеме 



 

 

III 3 Електрично поље Раде задатке,питају Групни Боље 

разумевање,решавају 

сложеније проблеме 

IV 3 Стална једносмерна 

струја 

Раде задатке,питају Групни Боље 

разумевање,решавају 

сложеније проблеме 

 

 

 

 

Хемија 

Предмет : Хемија 

 

Разред : II 

 

Подручје рада: гимназија 

 

Смер : природно - математички 

 

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију и који су на редовним часовима показали висок ниво 

савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

часова 

 описује заступљеност неорганских супстанци у живим и 

неживим системима, порекло загаёујућих супстанци и 

утицај на здравље и животну средину; 

 повезује физичкa и хемијска својства елементарних 

супстанци и неорганских једињења са њиховом 

честичном структуром, хемијским везама и 

меёумолекулским интеракцијама и наводи начин 

складиштења супстанци; 

 објашњава разлике у физичким и хемијским својствима 

различитих метала, неметала и металоида на основу 

структуре елементарних супстанци и повезује с 

 

Периодична својства 

елементарних супстанци 

Физичка својства елемената, кристални облици, 

алотропске модификације и физичке промене 

елемената. 

2  

 

 

Хемијске реакције и периодичност. 

Водоник и хидриди. Кисеоник, оксиди 

и пероксиди 

Хемијска својства и хемијске промене елемената 

(реакције са О2, H2 и H2О). 

Киселине, базе, соли, константа дисоцијације, 

хидролиза соли, пуфери. 

Електродни потенцијал, напонски низ елемената. 

6 



 

 

Металиs-, p- и d- блока Метали 1. и 2. групе. 10 

положајем елемената у ПСЕ; 

 испитује огледима физичка и хемијска својства 

неорганских супстанци; 

 именује и хемијским формулама приказује неорганска 

једињења; 

 класификује неорганске супстанце према називу и 

формули примењујући различите критеријуме поделе 

неорганских супстанци; 

 рачуна pH вредност раствора киселина и база, и 

процењује јачину киселина и база на основу константе 

дисоцијације и pK вредности; 

 објашњава повезаност различитих класа неорганских 
једињења и пише једначине реакција којима то 
илуструје; 

 пише једначине хемијских реакција неорганских 

супстанци, објашњава их са аспекта термохемије и 

хемијске кинетике и повезује са примерима из 

свакодневног живота; 

 наводи примену неорганских супстанци као оксидационих 

и редукционих средстава и пише једначине 

оксидоредукционих реакција; 

 објашњава састав и својства неорганских супстанци у 
комерцијалним производима и њихов значај у 

свакодневном животу; 

 објашњава и критички тумачи значај хемијских промена 

и процеса у хемијској индустрији за савремени живот, 

здравље и животну средину; 

 објашњава састав, хемијска својства и значај 

пуфера; 

 анализира однос измеёу хемијских научних принципа и 
технолошких процеса и на основу познавања принципа 

зелене хемије, 

објашњава како хемија и хемијска 

Периодногсистема елемената Метали p-блока (Al, Sn, Pb) и d-блока (Cr, Mn, Fe, Cu, 

Zn, Ag). 

Добијање метала. Електрохемијски процеси. Легуре. 

Двогубе соли. 

 

 

Комплекси 

Номенклатура. 

Дисоцијација. Својства, налажење и примена. 

2 

 

 

Неметали, металоиди и 

племенити гасови 

Неметали: угљеник, азот, фосфор, сумпор и халогени 

елементи. 

Металоиди: B и Si. 

Племенити гасови. 

9 

 

 

 

Индустријски процеси 

Металургија. 

Неорганска хемијска индустрија. Вода за 

градску употребу. 

Граёевински материјали. 

Вештачка ёубрива. 

7 

 

Неорганске 

загаёујуће супстанце 

Киселе кише. 

Ефекат стаклене баште. Рециклажа 

и ремидијација. 

1 



 

 

 

 

 

УКУПНО 

 37 

производња утичу на појединца, друштво и 

окружење; 

 рукује лабораторијским прибором, посуёем и 

супстанцама безбедно по себе и друге; 

 примењује сигурне лабораторијске технике у руковању, 

складиштењу и одлагању лабораторијског прибора и 

хемикалија сагласно принципима зелене хемије; 

 примењује физичко-хемијске методе квалитативне 

и квантитативне анализе; 

 моделима, графички и табеларно приказује и објашњава 

податке о својствима и променама супстанци; 

кванитативно тумачи хемијске промене и процесе у 

реалном контексту. 

   

 

 

I Планирање наставе и учења 

 

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Претходном табелом су 

обухваћене све теме и сви садржаји, јер се не може унапред знати који ученици ће имати проблема и у којим темама. 

Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. II Оставаривање наставе и учења 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији. 

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похаёају. Може се остваривати кроз усмени и писани рад, различита 

вежбања и тестове, домаће задатке. 

 



 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника и у књизи евиденције о образовно-васпитном 

раду, односно есДневнику. 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања и све активности , усмена одговарања, ураёене писане провере могу бити и 

сумативно оцењене. 

 

Рачунарство и информатика 

Предмет: Рачунарство и информатика Разред: 

Други 

Циљ и задаци: 

 

Циљ додатне наставе рачунарства и информатике јесте проширивање знања ученика који се у већој мери интересују за предмет и који су на редовним часовима показали висок ниво 

савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и развијање такмичарског духа. 

Задаци: 

 

-Оспособљавање ученик да самостално одреёује начин решавања проблема (одреёује податке које треба прикупити, начин њихове организације у табеле и врсте анализе и 

визуализације погодне за одреёену врсту проблема). 

- Оспособљавање ученика да користе стечена знања за решавање реалних различитих проблема и изводи закључке на основу спроведених анализа. 

- Развијање способности да примењују анализу и обраду података у реалним проблемима. Организују веће количине података на начин погодан за обраду. Осмишљавају стратегије 

анализа и обрада података у циљу извлачења релевантних информација из података. 

-Способност да изводе закључке на основу добијених резултата. 

-Способност да имплементирају анализе дводимензионих података коришћењем угнежёених петљи. Имплементирају сортирање низа података неким елементарним алгоритмом 
(нпр. сортирањем селекцијом или сортирањем уметањем). 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 



 

 

− разлику је типове података; 

− унесе и мења податке у табеле; 

− користи апсолутно и релативно адресирање; 

− сортира и филтрира податке по задатом критеријуму; 

− користи основне формуле за израчунавање статистика; 

− представи визуелно податке на oдговарајући начин; 

− форматира табеле и одштампа их; 

Програми за 

табеларна 

израчунавања 

1. Унос различитих типова података у табелу 

(нумерисаних, текстуалних, датум, време...) 

 

 

2. Појам адресе и различите могућности 

 

3. Сортирање и филтрирање 

 

 

4. Примена формула за израчунавање 
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  статистике 

 

 

5. Условно форматирање табела 

 

6. Визуелизација података 

 

7. Форматирање табеле и припрема за штампу 

 

 

8. Табеларна израчунавања 

 



 

 

− унесе серију (низ) података; 

− изврши једноставне анализе низа података (израчуна 

збир, просек, проценте, ...); 

− графички представи низове података (у облику линијског, 

стубичастог или секторског дијаграма); 

− унесе табеларне податке или их учита из локалних или удаљених 

датотека и сними их; 

− изврши основне анализе и обраде табеларних података (по врстама и по 

колонама); 

− изврши основне обраде табеларних података (сортирање, 

филтрирање, ...); 

Рад са подацима 

у текстуалном 

програмском 

језику 

9. Програмски језици и окружења погодна 

за анализу и обраду података 

 

 

10. Једноставне анализе низова података помоћу 

библиотечких функција (сабирање, просек, минимум, 

максимум, сортирање, филтрирање) 

 

11. Једноставне анализе низова података помоћу 

библиотечких функција (сабирање, просек, минимум, 

максимум, сортирање, филтрирање) 

 

12. Графичко представљање низова података 

 

13. Унос, анализа и графичко представљање низова 

података 

 

 

14. Обрада табеларно уписаних података 

(сортирање, филтрирање...) 
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– имплементира основне алгоритме над 

једнодимензионим и дводимензионим серијама 

Програмирање 15. Основни алгоритми над серијама 

података (бројање, одреёивање збира, 
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података; 

– примени угнежёене петље; 

– разуме принцип функционисања неколико алгоритама 

сортирања; 

– примењује сортирања за анализу података; 

– чита, анализира и уписује садржаје у текстуалну датотеку; 

– обраёује више датотека у структури директоријума. 

 производа, просека, минимума, максимума, 

линеарна претрага, филтрирање...) 

 

16. Основни алгоритми над серијама података 

 

 

17. Основни алгоритми над серијама података 

 

18. Основни алгоритми над серијама података 

 

19. Основни алгоритми над серијама података 

 

20. Основни алгоритми над серијама података 

 

 

21. Угнежёене петље 

 

22. Основни алгоритми над серијама података 

 

23. Сортирање и примена 

 

24. Сортирање и примена 

 

25. Рад са датотекама и директоријумима 

 

26. Рад са датотекама и директоријумима 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не већим од 15 ученика. 



 

 

Hа почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. 

При реализацији програма дати предност пројектној, прблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико 

услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због 

разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из 

претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите 

наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне 

задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи 

ученике у нове области. 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће 

методе, актиности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и  која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и 

свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да 

се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба 

посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају математичке правилности 

и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге 

изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по 

кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у 

различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Централна тема наставе рачунарства и информатике у другом разреду је анализа и обрада података. Тема се обраёује на кроз три различита приступа. Први приступ је употреба 

програма за табеларна израчунавања (нпр. Microsoft Excel, LibreOffice Calc) уз коришћење њихових уграёених могућности за анализу и обраду података (уграёене функције уз 

коришћење специјализованог графичког-корисничког 



 

 

интерфејса). Други приступ је употреба специјализованих програмских језика и окружења (нпр. Jupyter/ Python, Matlab, Octave, R) уз употребу уграёених, библиотечких функција за 

анализу и обраду података. На крају, трећи приступ је употреба класичних програмских језика и ручна имплементација основних алгоритама за анализу и обраду података. Имајући ово у 

виду, исте или веома сличне задатке је могуће решавати кроз сва три приступа, на различите начине. На пример, задатак сортирања списка ученика по броју поена на контролном задатку 

се може прво решити његовим уношењем у програм за табеларна израчунавања и задавањем команде једноставним одабиром у менију тј. кликом на дугме, затим се може решити тако 

што се подаци учитавају у листу или неку другу адекватну структуру података и сортирају позивом библиотечке функције за сортирање и на крају се може решити коришћењем петљи и 

имплементацијом неког елементарног сортирања. Редослед излагања ових тема не би требало мењати, како би се постигло поступно повећање сложености градива. 

Анализа и обрада података представљу веома важну тему готово у свим професијама и извоёење закључака на основу података представља изузетно важну вештину свих будућих 

академских граёана. Стога је пожељно све време инсистирати да ученици доносе закључке на основу података и изведених статистика. Пожељно је да подаци долазе из домена који су 

блиски и разумљиви ученицима (нпр. електронски дневник, спортски резултати, статистике претраге интернета или посета друштвеним мрежама, временски и географски подаци) и да 

сами подаци буду што је више могуће реални (могуће их је, на пример, преузимати са портала отворених података Републике Србије https://data.gov.rs/ или са сајта Републичког завода за 

статистику Србије http://www.stat.gov.rs). 

Потребно је да се говори о безбедности и интегритету података, опасностима и начинима заштите права приступа подацима, тј. важно је да ученик правилно користи податке у 

погледу поверљивости и заштите интегритета података, правилног дељења и управљања подацима. Ова тема треба да се провлачи кроз све три предвиёене области. 

Програми за табеларна израчунавања (8 часова) 

Упознати ученике са програмима за табеларна израчунавања, њиховим могућностима и основним сценаријима употребе. Објаснити основне појмове у програмима за рад са табелама 

(табела, врста, колона, ћелија,…) и указати на њихову општост у раду са подацима. 

При уношењу података у табелу, објаснити разлику измеёу различитих типова података (нумерички формати, датум и време), као и грешке које могу из тога да настану. У том смислу 

представити алате за валидацију података, увоёењем ограничења која се тичу врсте података или вредности које корисници уносе у ћелију, као и додавања могућности избора из падајуће 

листе. 

Приликом баратања са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, премештање, копирање,…), указати на општост ових команди и упоредити их са сличним командама у 

програмима за обраду текста. 

Код трансформација табеле указати на различите могућности додавања или одузимања редова, или колона у табели. Објаснити појам опсега тј. распона ћелија. 

Код форматирања приказа податка у ћелији, приказати на примерима могућност различитог тумачења истог нумеричког податка (број, датум, време). Указати на предности 

условног форматирања које омогућава означавање ћелије одреёеном бојом у зависности од вредности ћелије, коришћењем већ уграёених правила као и дефинисање нових правила 

коришћењем формула. 

Такоёе, нагласити важност доброг приказа података (висине и ширине ћелија, фонта, поравнања) и истицања појединих података или група података раздвајањем различитим 

типовима линија и бојењем или сенчењем. Представити опције за побољшање прегледности података груписањем редова и колона, као и замрзавањем изабране области како би иста била 

стално видљива при прегледу остатка садржаја радног листа. 

Указати на повезаност података у табели и могућност добијања изведених података применом формула. Објаснити појам адресе и различите могућности референцирања ћелија. 

Указати на различите могућности додељивања имена подацима или групама података и предности коришћења имена. Приказати функције уграёене у програм и обратити пажњу на 

најосновније функције, посебно за сумирање, 

http://www.stat.gov.rs/


 

 

сортирање, филтрирање, а затим показати многобројност и применљивост осталих уграёених функција. Показати математичке, статистичке функције, функције за текст и време, 

референцирање итд. Примери могу бити статистика одељења, и статистика свих одељења на нивоу школе (или разреда) укључујући просек, успех, успех по предметима, издвајање 

датума роёења из ЈМБГ, одреёивање дана у недељи кад је ученик роёен, ко је најстарији, најмлаёи, раздвајање имена и презимена из табеле са уклањањем вишкова знакова (празнине), 

спајање  имена и презимена уз кориговање великих слова тамо где треба, сортирање, филтрирање по различитим захтевима, итд. 

Указати на различите могућности аутоматског уношења података у серији. 

Посебну пажњу посветити различитим могућностима графичког представљања података. Указати на промене података дефинисаних у табели формулама, и графикону у случају 

измене појединих података у табели. Указати на могућност накнадних промена у графикону, како у тексту, тако и у размери и бојама (позадине слова, скале, боја, промена величине, 

лабеле…). 

Показати анализу података кроз креирање и примену изведених (пивот) табела. Указати на потребу да подаци морају бити добро припремљени, и како се накнадно пивот табела 

мења и анализира, чиме се добијају различити погледи на почетни скуп података. 

Указати на важност претходног прегледа података и графикона пре штампања, као и на основне опције при штампању. 

Све појмове уводити кроз демонстрацију на реалним примерима. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами 

практично испробати оно што је демонстрирао наставник. 

 

 

Рад са подацима у текстуалном програмском језику (6 часова) 

Анализа и обрада података коришћењем прилагоёених програмских окружења (попут Jupyter/Python, Matlab, Оctave, R). Све време вршити пореёење овог приступа са решавањем 

истих задатака помоћу програма за табеларна израучунавања и истицати предности и мане једног у односу на други. 

Објаснити начине како се може унети серија (низ) података (навоёењем података директно у програмском коду, учитавањем са стандардног улаза или из локалне или удаљене 

датотеке). Објаснити како се подаци могу графички приказати у облику линијског, стубичастог (хистограм) или секторског (пита) дијаграма. Код формирања графикона објаснити 

начине форматирања њиховог визуелног приказа (нпр. постављање боја графикона, ознака на осама, легенди, ...). Приказати и могућности истовременог приказа више графикона. На 

пример, на истом графикону приказати просечне температуре током 12 месеци у једном граду северног умереног, једном граду жарког и једног граду јужног умереног појаса (нпр. у 

Београду, Најробију и Мелбурну), паралелни приказ просечне оцене ученика и број изостанака по одељењима, итд. 

Приказати основне анализе података извоёењем елементарних дескриптивних статистика применом одговарајућих већ дефинисаних функција (збира, просека, минимума, 

максимума, ...). На пример, на основу серије висина ученика одељења одредити висину најнижег и висину највишег ученика, као и просечну висину ученика 

Осим једнодимензионалних серија података приказати и рад са вишедимензионалним, табеларно записаним подацима. Приказати креирање, унос, анализу и обраду табеларно 

представљених података. Након уноса табеларних података приказати како се врши анализа података по врстама и колонама. На пример, уноси се серија података (температура измерена 

током једне недеље три пута на дан (ујутру, у подне и увече), приказати графички температуре за сваки део дана и израчунати и приказати просечну температуру за сваки део дана. 

Објаснити додавање нових редова и колона, као и уписивање табела у датотеку. 



 

 

Објаснити примене сортирања тј. преуреёивање елемената серије или редова табеле како би се пореёали по величини по неком критеријуму (нумерички, лексикографски). На 

пример, осим што нам сортирање олакшава претрагу података (податке о конкретном ученику много брже проналазимо када је списак сортиран), након сортирања лако можемо да 

идентификујемо и елиминишемо дупликате. 

Указати на примене филтрирања података, тј. издвајања елемената серије или редова табеле који задовољавају неке услове (нпр. редови у којима су наведене подаци о 

девојчицама), као и бројању редова табеле који имају неке особине (фреквенцијска анализа) и одреёивања статистика филтрираних података. На пример, желимо да одредимо колико 

имамо мушких или женских особа у одељењу, колика је разлика измеёу просечне висине дечака и просечне висине девојчица и слично. 

појмове уводити кроз демонстрацију на примерима реалних података. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами 

практично испробати оно што је демонстрирао наставник. 

Програмирање (12 часова) 

Циљ овог сегмента је упознавање ученика са алгоритмима који леже у основи анализе и обраде података и упознавање ученика са њиховом имплементацијом у класичном 

програмском језику, без коришћења готових библиотечких функционалности. Кроз то ученик учи опште технике дизајна и анализе алгоритама и програмирања. Централни концепт 

представља концепт итерације, док је централна структура података серија тј. низ података (било складиштена у меморији, учитана елемент по елемент са улаза или из датотеке или 

генерисана на основу неког правилног итеративног поступка) и касније матрица (дводимензионални низ тј. табела). 

Концепт итерације увести кроз примере обраде малих серија података (серија које садрже 3–5 података). На пример, увести алгоритме израчунавања минимума три броја, 

уопштити на израчунавање минимума пет бројева (без коришћења петље), а затим уопштити на минимум серије од n бројева (уз коришћење петље). 

Приказати итеративне алгоритме израчунавања елементарних статистика серија бројева (броја елемената, збира, производа, просека, минимума, максимума, ...). Алгоритме 

илустровати на серијама података који се учитавају са улаза као и на серијама елемената складиштеним у низове у меморији (нпр. одреёивање просека бројева учитаних са улаза и 

одреёивање броја који је најближи просеку, што захтева учитавање елемената у низ, одреёивање просека у првом пролазу и затим одреёивање најближег броја у другом просеку). 

Приказати примене ових алгоритама у домену математике (на пример, приликом израчунавања факторијела и степена користи се алгоритам израчунавања производа серије елемената), 

али и у домену решавања реалних проблема (на пример, израчунавања просека оцена). 

Нагласити важну улогу угњежёених петљи у обради једнодимензионалних низова података (на пример, при сортирању, али и при извоёењу других сложенијих проблема) и 

дводимензионалних низова података (на пример, приликом израчунавања статистика свих врста или колона табеларно записаних података). Наредбе понављања се могу комбиновати 

тако да се једна петља извршава унутар друге, при чему се могу комбиновати и различите врсте петљи (нпр. for и while). Детаљно објаснити рад унутрашње и спољашње петље. 

Објаснити понашање наредби за прекид и наставак петљи (break и continue) у контексту угнежёених петљи. 

Приказати учитавање података из текстуалних датотека и њихово складиштење (уписивање садржаја) у текстуалне датотеке. 

Приказати и могућност анализе и обраде података из више датотека у структури директоријума. 

Основне концепте уводити кроз демонстрацију на примерима. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами практично 

испробати оно што је демонстрирао наставник. 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 



 

 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. Тај процес започети 

иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 

дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра 

прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана 

понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата 

праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор 

података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој 

ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите 

oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, 

финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије. 

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је 

ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика 

континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе. 

 

Музичка култура 

Разред II 

Предмет музичка култура 

 

За ученике чије се интересовање и љубав за музику не могу задовољити оним што им пружа редовна настава, могу се организовати додатна настава или секције.У зависности од 

афинитета, креативних способности или извоёачких могућности ученика, рад се може организовати кроз следеће активности: 

– солистичко певање; 

– групе певача; 

– „Мала школа инструмента” (клавир, гитара, тамбуре...); 

– групе инструмената; 



 

 

– млади композитори; 

– млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово заборављених песама средине у којој живе). 

 

Циљ је разумевање,препознавање,отклањање нејасноћа брже и квалитетније усвајање знања умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из 

предмета. 

 

 

 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1 5 Музика 

Романтизма 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

2 5 Опера индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 



 

 

3 5 Непкласицизам индивидуални 

рад 

фрпнтални рад 

дијалпшка метпда 

Слушају, питају, 

преппзнају 

музичке 

примере 

 

 

Ликовна култура 

Циљеви додатне наставе: 

- продубљивање знања стечених на редовној настави; 

- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима; 

- откривати код ученика све расположиве могућности за ликовне активности и за разумевање ликовних дела и оплемењивати их. 

 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика; 

- увоёење ученика у свет ликовних вредности и стваралачког мишљења кроз практичне и теоријске задатке; 

- омогућавање схватања уметничког дела у културно-историјским условима; 

- омогућавање ученицима да стечена практична и теоретска знања усвоје као систем применљив у будућим заниманјима; 

- познавање ликовног наслеёа наше земље, како би ученици развијали смисао, осећања и потебу неговања културних тековина; 

-упознавање ликовних законитости кроз самостална ликовна остварења; 

- увоёење ученика у свет опажања и доживљавања ликовних дела и развијање личног односа према властитим и туёим ликовним делима ; 

- омогућавање критичког односа према делима ликовних уметности, као и према поставкама теорије и историје уметности; 

- упознавање основних одлика и развоја уметности у друштвено-историјским раздобљима код нас и у свету; 

- омогућавање свестраног развоја ученикове личности, његових, како емоционално-доживљених, тако и интелектуално-креативних способности; 

- омогућавање разумевања уметности које доприноси оплемењивању демократије и толеранције; 

- истицање да универзалност ликовног језика утиче на укиданје језичких, националних и расних раздвајања; 

- праћење ликовних догаёаја и посете музејима и галеријама треба да постане навика за развој целовите личности. 



 

 

Исходи додатне наставе: 

- ученик има висок квалитет стечених знања, уме да их примењује, да се према садржајима односи критички, да користи литературу и способности у односу на градиво које се 

обраёује на редовној настави; 

- ученик је способан да осмисли и реализује пројекат за конкурс; 

- ученик је способан да презентује пројекат другим ученицима. 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

часова 

-обликује презентације усклаёујући 

текст и слику; 

-укаже на сличности, разлике и 

меёусобни утицај уметности 

одреёених култура, цивилизација и 

периода; 

-издваја кључне информације из 

текста и слике; 

 

 

Садржај уметничког 

дела: мотиви и теме 
кроз епохе. 

 

 

 

Уметност кроз 

епохе 
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-користи уметничко наслеёе као 

подстицај за стваралачки рад; 

-изражава своја интересовања и 

естетске доживљаје одабраним 

средствима и техникама; 

 

Културно наслеђе као 

извор инспирације 

савремених стваралаца. 

Човек и простор; 

Скулптуре у пленеру; 

Пејзаж и архитектура; 

Реални и имагинарни 

простор 
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Физичко и здравствено васпитање 

Назив наставног предмета: Физичко и здравствено васпитање 

 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном 

развоју личности ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају 

одреёени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Други 



 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

-Именује моторичке способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна средства 

- Учествује на школском такмишењу и у 

систему школских спортских такмичења 

 

Провера физичких 

способности(иницијалн о 

тестирање) 

 

- Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и функционалних способности 
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Кратко опише основне карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице; 

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

 

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа Скок увис 

леёном 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим 

реализованим атлетским дисциплинама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

- Одржава стабилну и динамичку Спортска гимнастика са 1. Вежбе на тлу 2 



 

 

равнотежу у различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

елементима 

акробатике: Вежбе на 

справама и тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

 

 

 

 

 

 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским такмичењима 

 

 

 

 

 

Спортска игра(Рукомет, 

Кошарка, одбојка,фудбал) 

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре; 

• Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке 

припремљености ученика у складу са изборним програмом за 

дату игру. На основу претходних умења у техници и тактици 

наставник планира конкретне садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, организује наставу за коју 

ученици покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, организовати наставу 

пливања (посебно обуку за непливаче). 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе, 

активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни 

живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи 

разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима 

се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно 



 

 

утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похаёају трогодишње стручне школе далеко су 

више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, 

компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем 

физичким вежбама. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 

часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других 

ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у конкретним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1. Компетенцију за целоживотно учење 

2. Комуникацију 

3. Решавање проблема 

4. Сарадњу 

5. Одговоран однос према здрављу 

6. Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 



 

 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и 

потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја  и погрешака, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну 

наставу, секције, ванаставне  активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапреёивања компетенција 

ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у 

установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и 

наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 

унапреёивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се 

кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапреёење практичног 

вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и 

дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и асимилује нова 

знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 

способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете, 

да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 



 

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички 

и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одреёених 

тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да пронаёе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијама када ради са другим ученицима буде 

ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других; 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се јављају. 

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одреёеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима. 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у 

складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на 

превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Допунска настава 

 

Српски језик и књижевност 

Програм допунске наставе 

Српски језик и књижевност –трећи разред 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања 

препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета експлоатација и 

одржавање моторних возила. 

 

Циљеви допунске наставе : 

усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

 осамостављивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе : 

 уочавање проблема и израда плана рада 

 Оцењивање 

Наставни 

садржај / активност 

Број часова Начин и поступак остваривања Активности 

ученика 

Језик 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 



 

 

Књижевност 15 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Језичка култура 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. . Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства, 

(рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама 

културе у нашем граду. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- активности ученика на часовима; 



 

 

 

Енглески 

Наставни предмет: Енглески језик 

Разред: трећи 

Смер: природно математички 

Наставна област Тема Исходи Број часова Начин провере 

National parks Граматика: 

 

Present Tenses 

 

 

Лексика: 

 

Формирање именица и придева 

од истог корена 

-правилно формира одреёено садашње 

време 

-употреби одговарајуће садашње време у 

реченичном контексту 

-употреби одговарајући облик речи (именица, 

придев, глагол) који имају исти корен 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-тест 

Fashion Граматика: 

 

Past Tenses 

-правилно формира одреёено прошло 

време 

-употреби одговарајуће прошло време у 

реченичном контексту 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка 



 

 

 Лексика: 

 

Речи повезане са темом 

-искористи одговарајућу реч или фразу у 

реченичном контексту 

 вежбања (онлајн) 

 

-тест 

Arts and artists Граматика: 

 

Пасив и пасивне конструкције 

инфинитива и герунда 

разуме разлику у облику и употреби активних и 

пасивних конструкција 

-употреби одговарајући облик пасива у 

реченичном контексту 

-изврши реченичну трансформацију уз 

коришћење пасивних конструкција инфинитива 

и герунда 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка 

вежбања (онлајн) 

Making decisions Граматика: 

 

Условне реченице 

 

 

Лексика: 

 

Фразални глаголи 

--разуме разлику у граёењу и употреби 

условних реченица 

-формира адекватну условну 

реченицу 

-разуме значење фразалних глагола 

 

-употреби одговарајући фразални глагол у 

реченичном контексту 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка 

вежбања (онлајн) 

Myths and 

legends 

Граматика: Односне 

реченице Модали у 

прошлости 

-разуме значење односних заменица 

 

-уптреби одговарајућу односну заменицу у 

реченичном контексту 

-разуме начин граёења и значење модалних 

глагола у прошлости 

-употреби одговарајући облик модалних 

глагола у прошлости у 

2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка 

вежбања (онлајн) 

тест 



 

 

  реченичном контексту   

Celebrities Граматика: 

 

Изражавање жеља 

 

Пасивне конструкције- 

Causative 

--разуме начин граёења конструкција за 

изражавање жеља у садашњости и прошлости 

-изражава жењу у садашњости и прошлости 

- разуме начин граёења пасивних 

конструкција- Causative 

-употребљава пасивну 

конструкцију- Causative у 

реченичном контексту 

2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка 

вежбања (онлајн) 

Crime and fiction Граматика: 

 

Индиректни говор 

-разуме правила за превоёење реченица из 

управног у неуправни говор 

-врши реченичне трансформације из управног у 

неуправни говор 

2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка 

вежбања (онлајн) 

Predicting the 

future 
Читање: 

 

Текстови из уџбеника 

-правилно прочита текстове из уџбеника 

-разуме опште значење текстоваиз уџбеника 

2 Рад на редовним часовима 

Transport and 

travel 
Граматика: -наведе правила за употребу члана 

 

-искористи адекватан чал у 

2 -индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка 



 

 

 Употреба члана 

 

Говор: 

 

Моја омиљена туристичка 

дестинација 

реченичном контексту 

 

 

-изрази лични став на тему туристичке 

дестинације уз коришћење адекватних 

граматичко- лексичких структура 

 вежбања (онлајн) 

дијалог 

Укупно  18  

 

 

 

Француски језик 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-ПЛАН И ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК-ГИМНАЗИЈА РАЗРЕД-III 

Недељни фонд-1 час 

 

Годишњи фонд-37 (укупан фонд за све разреде) ЦИЉЕВИ 

ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и pостизање бољег општег успеха из предмета. 

 

ОБЛАСТ-ТЕМА 

 

 

РЕЦЕПЦИЈА 

ИСХОДИ 

 

 

) Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да 

учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, 

спорт)(основни ниво); 

САДРЖАЈ 

 

 

Именичка група 

Глаголска група 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ПРОДУКЦИЈА 

 

 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ 

сналази се у не/предвидивим ситуацијама када 

му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком 

усменом излагању оствари свој интерес. Пише о властитом 

искуству, описује своје утиске, планове и очекивања 

 

Користи релативно спонтано и самостално циљни језик као језик 

комуникације у учионици са наставником и са осталим 

ученицима и ученицама; – описује особе, радњу, место, 

доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 

будућности, 

 

-;попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном 

и образовном домену; – пише белешке , поруке (имејлове, СМС 

поруке и сл.) да би тражио или пренео релевантне информације 

користећи окружења и подручја интересовања; – описује особе и 

догаёаје поштујући правила кохерентности користећи 

фреквентне речи и изразе; – пише о властитом искуству 

описујући своје утиске и осећања, износећи мишљења, планове и 

очекива(основни ниво) 

 

препознаје и наводи најзначајније личности и догаёаје културе 

земље/ земаља чији језик учи и разуме њихову улогу у светским 

оквирима; – познаје правила понашања, 

 

преноси суштину и најважније појединости поруке са матерњег 

на страни језик/са страног на матерњи, додајући, по потреби, 

једноставнија објашњења и обавештења, писмено и 

усмено;(основни ниво) 

Предлози 

Прилози 

Модалитети и форме реченице 

 

1) Директни и индиректни говор. 

 

2) Систематизација интерогативног и 

императивног модалитета. 

 

3) Систематизација негације. 

 

Сложене реченице 

 

 

 

Сложене реченице 1) Систематизација 

координирања реченице са везницима et,

 ou, mais, car и 

прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, 

donc, puis, pourtant, par contre, par conséquent, au 

contraire. 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 

   

 

 

 

 

УКУПНО 

 

 

 

 

 

37 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно 

учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним 

условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 



 

 

-;активности ученика на часовима 

Филозофија 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умећа и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета филозофије. 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

 

 

1. 

 

 

6 

 

 

Епистемолошке теме 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника 

записују, изводе закључке решавају једноставне 

задатке, одговарају на питања 

 

 

2. 

 

 

15 

 

 

Појам и суд 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника 

записују, изводе закључке решавају једноставне 

задатке, одговаарју на питања 

 

 

3. 

 

 

 

15 

 

 

Врсте закључивања 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка метода 

 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника 

записују, изводе закључке решавају једноставне 

задатке, одговарају на питања 

 

 

Историја 

Допунска настава 

 

Наставни предмет:Историја 

Смер: Природно - математички Разред: 

други 



 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета. 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

МЕЂУНАРОДНИ 

ОДНОСИ,САВЕЗИ, 

КРИЗА 

4 Меёудржавни односи Кримски рат Граёански рат у 

САД Блоковске поделе и савези великих сила Источно 

питање Ратови за српско национално ослобоёење и 

уједињење Балкански ратови Империјализам Велики 

рат Револуције у Русији и Европи Настанак 

југословенске државе Други светски рат Ратни 

злочини Геноцид, Холокауст, геноцид над Ромима, 

геноцид над Србима у НДХ (Аушвиц, Јасеновац, 

Сајмиште, гета...) Хладни рат Деколонизација 

Мировне и меёународне конференције Меёународне 

организације (Друштво народа, ОУН) Српска и 

југословенска држава у меёународним односима 

Граёански ратови, кризе и меёународне интервенције 

Меёународни тероризам Савремени конфликти и кризе 

Распад југословенске државе и меёунационални 

сукоби (интернационализација сукоба, настанак нових 

држава, НАТО бомбардовање Републике Српске и 

Савезне Републике Југославије, питање статуса Косова 

и Метохије) 

идентификује најважније друштвене групе, њихове улоге и односе у 

периоду од средине 19. века до данас; − анализира структуру и особености 

српског друштва и уочава промене изазване политичким и економским 

процесима у периоду од средине 19. века до данас; − наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, политичких идеја, ставова појединаца и група; 

− анализира, на примерима, процес настанка модерних нација; − пореди 

елементе српске државности 19. и 20. века и српске државе у 21. веку; 

идентификује основне карактеристике и предуслове настанка тоталитарних 

идеологија и наводи њихове последице у историјском и савременом 

контексту; − објасни значење појмова геноцид и Холокауст; − анализира, на 

основу одабраних историјских извора и литературе, различита тумачења 

истог историјског догаёаја или појаве; − уочава историјске промене, 

пореёењем политичке карте савременог света са историјским картама; − 

препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку позицију у историјском 

извору и формулише став који се супротставља манипулацији; − критички 

процењује сазнајну вредност и веродостојност усмених сведочанстава, као и 

писаних, визуелних, аудио- визуелних и електронских историјских извора; 

− наведе специфичности друштвених, економских и државних уреёења у 

периоду од средине 19. века до данас; − илуструје примерима утицај 

научно-технолошког развоја на промене у друштву, економији и природном 

окружењу; − критички се односи према информацијама из медија користећи 

се историјским знањима и вештинама; − објасни разлику измеёу 

методолошки 

утемељених и ненаучних интерпретација прошлости, 



 

 

   које су узрок појаве историјског ревизионизма; − излаже 

ставове, засноване на методолошки утемељеним аргументима, о 

осетљивим историјским питањима и појавама; − образложи утицај 

историјских догаёаја, појава и процеса на креирање и јачање 

националног и 

културног идентитета у периоду савремене историје. 

ДРЖАВА И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

5 Стварање националних држава и 

нестанак империја Типови државних уреёења 

Монархија Република Револуције и њихове тековине 

Уставност Структура, унутрашње уреёење и 

институције Скупштина и парламентаризам 

Законодавство, државна управа и војска Односи државе 

и цркве, секуларизација Демократија и тоталитаризам 

Српски народ под страном влашћу Развој српске и 

југословенске државности и уставности Кнежевина 

Србија Краљевина Србија Краљевина СХС/Југославија 

ФНРЈ/СФРЈ СРЈ, Државна заједница Србија и Црна 

Гора Република Србија Република Српска 

идентификује најважније друштвене групе, њихове улоге 

и односе у периоду од средине 19. века до данас; − анализира структуру и 

особености српског друштва и уочава промене изазване политичким и 

економским процесима у периоду од средине 19. века до данас; − наведе 

специфичности друштвених појава, процеса, политичких идеја, ставова 

појединаца и група; − анализира, на примерима, процес настанка модерних 

нација; − пореди елементе српске државности 19. и 20. века и српске државе 

у 21. веку; идентификује основне карактеристике и предуслове настанка 

тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у историјском и 

савременом контексту; − објасни значење појмова геноцид и Холокауст; − 

анализира, на основу одабраних историјских извора и литературе, различита 

тумачења истог историјског догаёаја или појаве; − уочава историјске 

промене, пореёењем политичке карте савременог света са историјским 

картама; − препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку позицију у 

историјском извору и формулише став који се супротставља манипулацији; 

− критички процењује сазнајну вредност и веродостојност усмених 

сведочанстава, као и писаних, визуелних, аудио- визуелних и електронских 

историјских извора; − наведе специфичности друштвених, економских и 

државних уреёења у периоду од средине 19. века до данас; − илуструје 

примерима утицај научно-технолошког развоја на промене у друштву, 

економији и природном окружењу; − критички се односи према 

информацијама из медија користећи се историјским знањима и вештинама; 

− објасни разлику измеёу методолошки утемељених и ненаучних 

интерпретација прошлости, 



 

 

   које су узрок појаве историјског ревизионизма; − излаже 

ставове, засноване на методолошки утемељеним аргументима, о 

осетљивим историјским питањима и појавама; − образложи утицај 

историјских догаёаја, појава и процеса на креирање и јачање 

националног и 

културног идентитета у периоду савремене историје 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити 

различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним 

условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

 

Географија 

Назив предмета : Географија – допунска настава 

 

Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : трећи 



 

 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике 

који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, 

оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

 

 

– користи картографски метод у објашњавању процеса у 

географском простору; 

– анализира и израёује тематске карте; 

 

 

 

Географски положај 

Србије у Европи 

Балканско полуострво и 

Подунавље. 

Физичко-географски положај. Друштвено-

географски положај. Територија и границе 

Србије 

 

 

 

1 

– користи картографски метод у објашњавању процеса у 

географском простору; 

– анализира и израёује тематске карте; 

– реализује истраживачки пројекат на задату тему; 

 

Физичко-географске 

карактеристике 

Рељеф. Клима. 

Воде. 

Земљиште. 

Биогеографске зоне 

 

2 

–анализира утицај природних и друштвених фактора на развој 

привреде у целини и појединих привредних делатности; 

– доводи у везу ниво развијености привреде у целини и појединих 

привредних грана са стањем животне средине и социјалним односима у 

изабраним регијама 

 

 

Друштвено- 

географске 

карактеристике 

 

 

Становништво. 

Насеља. 

Привреда. 

 

 

 

3 

– издваја економско-географске регије света користећи изворе 

економске статистике и тематске економске карте; 

 

анализира везе измеёу природних ресурса, демографских процеса и 

степена економског развоја на примерима регија уз помоћ географске 

 

 

Регионализација 

Србије 

Принципи регионализације. 

Политичко-административни принцип 

регионализације. 

Географска регионализација. 

Београдска регија. 

Војводина. 

Косово и Метохија. Шумадија. 

 

 

7 



 

 

карте и ИКТ;  Западно Поморавље. Велико 

Поморавље. Јужно Поморавље. Источна 

Србија. Западна Србија. Старовлашко-

рашка висија. 

Ибарско-копаонички крај. 

Осовине развоја. 

Неразвијена подручја. 

Заштићена подручја 

 

 

-објашњава утицај глобалних процеса на очување идентитета на 

примерима из регија у свету; 

–користи различите изворе географских информација. 

 

Срби ван Србије 
Срби у региону. Срби у 

дијаспори. 

Организација и активности. српске 

дијаспоре. Република 

Српска. 

 

 

1 

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за ТРЕЋИ разред организован је кроз 5 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 



 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

 

 

 

Биологија 

Назив предмета: Биологија - допунска настава Гимназија: 

природно-математички смер Разред: трећи 

 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике 

који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, 

оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Mетаболизам и 

регулација 

животних 

процеса на нивоу 

ћелије 

6  

Промет и трансформација супстанце, енергије и информације 

унутар и измеёу ћелија. 

Геном, репликација, експресија гена, синтеза протеина, регулација активности 

гена, регулација ћелијског циклуса. Метаболизам ћелије, енергија у 

метаболичким реакцијама, усвајање и ослобаёање угљеника, ензими, коензими, 

регулација активности,интеграција кључних биохемијских процеса, анаболички и 

катаболички путеви, фотосинтеза, дисање, врење. 

Пренос сигнала унутар и измеёу ћелија, облици сигнала, 

сигнални/регулаторни молекули, мембрански потенцијал, рецептори, 

синапсе. 

Кретање и транспорт на ћелијском нивоу. 

-доведе у везу механизме преноса и експресије 

генетичке информације са физиолошким процесима 

и процесима у развићу сложеног вишећелијског 

организма; 

- доведе у везу механизме унутарћелијске и 

меёућелијске комуникације са физиолошким процесима 

и процесима у развићу сложеног вишећелијског 

организма; 

- анализира главне метаболичке путеве и њихову улогу 

у одржавању равнотеже производње и потрошње 

енергије на нивоу ћелије и организма; 

- повеже основне механизме 



 

 

   покретљивости и транспорта на ћелијском 

нивоу са физиолошким процесима и процесима 

у развићу сложеног вишећелијског организма; 

Метаболизам 

и регулација 

животних 

процеса на 

нивоу организма 

5 Пренос информације, супстанце и енергије на нивоу 

организма. 

Усвајање ресурса (вода и минерали / исхрана). Транспорт, размена гасова, 

излучивање, осморегулација. Интеграција вишећелијског тела (и 

интеракција са средином) хомеостатски механизми код биљака и 

животиња; рецепција, пренос и обрада сигнала. 

Реакција на факторе спољашње средине - одговор биљака и животиња на 

абиотичке факторе и стресоре, патогене (укључујући имунски одговор). 

Поремећаји у раду органа и органских система као последица нарушавања 

хомеостазе. 

Репродукција и животни циклус вишећелијских еукариота. Развиће и 

морфогенетски процеси код биљака и животиња. Развиће човека. Физиолошке 

промене у адолесценцији). 

 

- образложи функционалну повезаност органа у 

организму са одржавањем хомеостазе у 

променљивим условима; 

- примерима илуструје значај морфофизиолошких 

адаптација организама за процесе размене супстанце са 

средином; 

- процени могућу реакцију биљног или 

животињског организма на дејство најчешћих 

стресора средине; 

– идентификује фазе развића организама на слици или 

моделу; 

– образложи адаптивни значај појединих фаза у 

развићу организама; 

– анализира епидемиолошке ланце заразних болести 

и повеже их са мерама превенције 

– дискутује о важности одговорног односа према свом и 

здрављу других особа; 

– планира и спроведе истраживање користећи 

једноставне процедуре, инструменте и 

литературу; 

– прикупи, прикаже и дискутује податке добијене 

истраживањем; 

– изнесе и вреднује аргументе на основу доказа; 

– сараёује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични допринос постизању договора 

и афирмишући толеранцију и равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у 

групи. 



 

 

    

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за трећи разред организован је кроз 2 наставне теме. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Хемија 

Предмет : Хемија 



 

 

 

Разред : III 

Подручје рада: гимназија 

 

Смер : природно - математички 

 

Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију 

упорност, самосталност и тачност у раду, боље разумевање појмова, побољшање логичког повезивања . 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

 опише заступљеност органских супстанци у 

живим и неживим системима, порекло 

органских загаёујућих супстанци и утицај на 

здравље и животну средину; 

 повезује физичкa и хемијска својства органских 

једињења са њиховим саставом, честичном 

структуром, хемијским везама и меёумолекулским 

интеракцијама; 

 разликује класе органских једињења на основу 

резултата класичне и инструменталне анализе; 

 изолује и пречишћава органске супстанце 

одговарајућим методама; 

 испитује огледима физичка и хемијска својства 
органских супстанци; 

 именује и хемијским формулама прикаже 

представнике класа органских једињења 

укључујући различите видове изомерије; 

 класификује органске супстанце према називу и 

формули и повезује их са заједничким својствима 

представника сваке класе; 

 објасни и илуструје хемијским једначинама 
повезаност различитих класа органских 
једињења, 

 

Појмовни оквир за 

учење органске 

хемије 

Хемијска веза и меёумолекулске интеракције. Геометрија 

молекула. Хибридизација. 

Формуле органских супстанци. Карактеристике 

органских реакција. Номенклатура органских 

једињења. 

. 

3 

Органске 

супстанце у 

неживој и живој 

природи 

Природне и синтетичке органске супстанце. Нафта, земни гас, угаљ, 

биомолекули. Комерцијалне органске супстанце. 
2 

 

 

Својства и 

класификација 

органских 

супстанци 

Функционалне групе. 

 

Типови органских реакција. 

Електрофили и нуклеофили. Хомолитичко и 

хетеролитичко раскидање ковалентне везе. Квалитативна 

органска анализа. 

Mетоде спектралне индентификације органских молекула. 

3 



 

 

 

 

 

Угљоводоници 

Класе и номенклатура. 

Врсте изомерије. 

Физичка својства. Хемијске реакције угљоводоника. Примена и 

добијање у индустрији. 

Халогени деривати угљоводоника. Полимери. 

8 

укључујући механизме реакција под 

условима у којима се одвијају; 

 објасни састав и својства органских супстанци 

у комерцијалним производима, њихово 

добијање и значај у свакодневном животу; 

 анализира однос измеёу хемијских научних 

принципа и технолошких процеса, и према 

принципима зелене хемије критички процењује 

утицај хемије и хемијске производње на 

појединца, друштво и окружење; 

 безбедно по себе и друге рукује лабораторијским 

прибором, посуёем и супстанцама; 

 одлаже и складишти супстанце сагласно 

принципима зелене хемије; 

-кванитативно тумачи хемијске промене и процесе у 

реалном контексту. 

 

Органска 

једињења с 

кисеоником 

Класе и номенклатура. Врсте изомерије. Физичка 

својства. Хемијске реакције кисеоничних органских једињења. 

Примена и добијање у индустрији. Хетероциклицна 

једињења с кисеоником. 

15 

 

Органска 

једињења са 

азотом и 

сумпором 

Класе и номенклатура. 

Изомерија. Физичка својства. Хемијске реакције органских 

једињења са азотом и сумпором. 

Примена. 

Хетероциклична једињења. Боје. 

4 

 

Органске 

загаёујуће 

супстанце 

Рециклирање. Биоотпад. 

Медицински отпад, прехрамбени отпад. Одржива 

производња. Циркуларна економија. Управљање отпадом. 

2 

 

УКУПНО 

 37 

 

 

Физика 

Допунска настава-Физика Природно-

математички смер 

Месец Број часова Садржај програма Облици извоёења Циљеви и задаци 

IX / / / / 



 

 

X 3 Кретање Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

XI 2 Молекулско кинетичка 

теорија гасова 

Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

XII 3 Динамика флуида Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

I 3 Магнетно поље и ЕМ 

индукција 

Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

II 3 Наизменична струја Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

III 3 Њутнови закони Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

IV 3 Електрично поље Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

V 3 Стална електрична струја Индивидуални и 

фронтални 

Боље разумевање и 

уочавање 

 

 

 

 

Математика 

Назив предмета: Математика 

Образовни профил: Природно-математички Разред: трећи 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике 

који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког 

мишљења, оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

 

Тема 

 

Бр. 

час 

 

 

Садржаји 

 

 

Исходи 



 

 

 

 

 

 

ПОЛИЕДРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Меёусобни односи тачака, правих и равни. Угао праве према равни, теорема о 

три нормале. Диедар, триедар, рогаљ. 

Полиедар, правилан полиедар, Ојлерова теорема. Транслација, ротација и 

симетрија у простору. Површина и запремина полиедра (посебно призме, 

пирамиде и зарубљене пирамиде). Равни пресеци призме и пирамиде. 

Кавалијеријев принцип 

– разликује узајамне положаје тачака, правих и равни у простору; – 

разликује врсте правилних полиедара на основу њихових особина; – 

реши геометријски проблем користећи изометријске трансформације у 

простору; – израчуна површину и запремину призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде и примени их у различитим ситуацијама; 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број 

решења; – користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; – доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује решења задатака; – проблеме 

   из свакодневног живота преведе на математички 

језик и добијени математички модел реши водећи рачуна о 

реалном контекст 

ОБРТНА ТЕЛА 20 . Цилиндрична и конусна површ, обртна површ. Ваљак, купа, 

зарубљена права купа и њихове површине и запремине. Сфера и лопта. 

Површина сфере, сферне калоте и појаса. Запремина лопте и њених делова. 

Уписана и описана сфера полиедра, правог ваљка и купе. 

израчуна површину и запремину ваљка, купе, 

зарубљене праве купе и лопте, и примени их у различитим 

ситуацијама; – уочава равне пресеке тела и израчуна њихову 

површину; 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број 

решења; – користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; – доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује решења задатака; – проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички 

језик и добијени математички модел реши водећи рачуна о 

реалном контекст 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

. Системи линеарних једначина. Гаусов поступак. Детерминанте другог и трећег 

реда. Крамерово правило. 

– примени Гаусов поступак за решавање система 

линеарних једначина са параметрима и без њих; – израчуна вредност и 

примени детерминанте трећег реда; – реши проблем који се своди на 

систем линеарних једначина; 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број 

решења; – користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; – доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује решења задатака; – проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички језик и добијени математички модел 

реши водећи рачуна о реалном контекст 

 

 

 

 

 

ВЕКТОРИ 

 

 

 

 

 

13 

 

 

. Правоугли координатни систем у простору, пројекције и координате 

вектора. Скаларни, векторски и мешовити производ вектора. Примене 

вектора. 

примени својства скаларног, векторског и мешовитог производа при 

решавању проблема; 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број 

решења; – користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; – доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује решења задатака; – проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички 



 

 

   језик и добијени математички модел реши водећи 

рачуна о реалном контекст 

АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА У 

РАВНИ 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

Растојање двеју тачака, површина троугла. Разни облици једначине праве, угао 

измеёу две праве, растојање тачке од праве. Линеарне неједначине с две непознате 

и геометријска интерпретација. Криве линије другог реда (кружница, елипса, 

хипербола и парабола). Однос праве и криве другог реда 

– реши проблеме меёусобних односа тачака и правих 

у координатној равни; – реши проблеме користећи једначине праве 

и кривих другог реда; – реши проблеме примењујући услов додира 

и једначину тангенте криве другог реда; 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број 

решења; – користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; – доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује решења задатака; – проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички 

језик и добијени математички модел реши водећи рачуна о 

реалном контекст 

МАТЕМАТИЧКА 

ИНДУКЦИЈА. 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Принцип математичке индукције и његове примене. Конгруенције у скупу целих 

бројева и њихове примене. 

– користи математичку индукцију као метод доказивања; – примени 

конгруенције у проблемима са целим бројевима; 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број 

решења; – користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; – доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује решења задатака; – проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички језик и добијени математички модел 

реши водећи 

рачуна о реалном контекст 

КОМПЛЕКСНИ 

БРОЈЕВИ И 

ПОЛИНОМИ 

20  

 

 

Поље комплексних бројева. Тригонометријски облик комплексног броја, 

Моаврова формула. Полиноми над пољем реалних и комплексних бројева. 

Вијетове формуле. Системи алгебарских једначина вишег степена 

представи комплексaн број у тригонометријском облику и израчуна 

степен и корен комплексног броја; – одреди нуле и растави на 

чиниоце полиноме у једноставним случајевима и користи Вијетове 

формуле 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број 

решења; – користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; – доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује решења задатака; – проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички језик и добијени математички модел 

реши водећи 



 

 

   рачуна о реалном контекст 

НИЗОВИ  

 

 

13 

 

 

 

Основни појмови о низовима. Аритметички и геометријски ни 

– примени аритметички и геометријски низ у 

различитим проблемима; анализира и образложи поступак решавања 

задатка и дискутује број решења; 

– користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; – доказује једноставније 

математичке теореме и аргументује решења задатака; – проблеме из 

свакодневног живота преведе на математички језик и добијени 

математички модел реши водећи рачуна о реалном контекст 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама меёу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

–интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних предмета 

– активним методама наставе и учења; 

– повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу; 

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења кроз проналажење додатних информација, 

критичко разматрање.Треба имати у виду да се неке планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод или изнад могућности ученика, 

не обезбеёују остваривање исхода учења, не доприносе развоју компетенција, не одговарају садржају итд. Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика 

и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, које процесе код ученика подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памћења), којим 

исходима и компетенцијама води. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену 

развоја компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 показивање практичних вештина 



 

 

 активности ученика на допунској настави 

 

 

Рачунарство и информатика 

Предмет: Рачунарство и информатика Разред: 

Трећи 

Смер: Природно- математички 

 

Циљ и задаци: 

Допунска настава се организује за ученике који имају потешкоће у погледу стицања елементарних знања у некој области. 

Допунску наставу похаёају ученици који у редовној настави нису били успешни. Часови могу бити организовани и за поједине ученике који нису савладали само неке делове из 

целине или за ученике који су дуже одсуствовали са редовне наставе ( наставе вежби). 

Неки часови ће бити само инструктивне природе (часови допунске наставе сводити на консултације). 

На часовима допунске наставе треба да се оствари максимална индивидуализација рада и непрекидно праћење напредовања сваког ученика. 

Циљ допунске наставе рачунарства и информатике је : 

–да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиёа програм; 

–да се ученици опособе да садржаје који следе боље и лакше схватају. Задаци допунске 

наставе су да ученици: 

– развијају свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и значај информатике за савремено друштво; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основних информатичких термина; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за правилно коришћење стручне литературе; 

– буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

Област/Тема Садржај Исходи ∑ 



 

 

1. Рачунарска 

графика 
1. Векторско и растерско представљање слике. RGB и CMYK модели боја и њихова намена 

 

2. Увод у Photoshop. Јединице за опис квалитета слике (PPI и DPI) и формат записа фотограмије (.jpg, .png, 

.gif, .tiff, .bmp...) 

 

3. Основне геометријске трансформације над сликом (опсецање, ротирање, смицање, превртање слике у 

целини). Алати за селекцију и основне корекције (осветљеност, контраст, обојеност) 

– објасни принципе 

растерске и векторске 

графике и модела приказа 

боја; 

– креира растерску слику 

у изабраном програму; – 

креира векторску слику у 

изабраном програму; 

– користи алате за 
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  4. Конверзија фајлова, превоёење из RGB у CMYK модел. Обрада и припрема слика 

за штампу, веб обкављивање, слање 

уреёивање и 

трансформацију 

слике; 

– оптимизује креирану 

слику за приказ на 

различитим медијима; 

– одабере одговарајући 

формат записа слика; 

 

2. Готов веб 

дизајн 

решења 

6. CSS Готова веб дизајн решења (WordPress, Weebly, Wix...) 

 

7. Креирање садржаја у системима (WordPress, Weebly, Wix...) 

 

8. Креирање садржаја у системима (WordPress, Weebly, Wix...) 

9. Креирање садржаја у системима (WordPress, Weebly, Wix...) 

10. Креирање садржаја у системима (WordPress, Weebly, Wix...) 

– креира једноставни 

веб-сајт на основу готових 

веб решења; 
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3. Веб дизајн 11. Појам веб-а. Статички и динамички веб, слијентске и серверске технологије 

 

12. Увод у HTML. Приказ HTML кода на примеру готове стране 

 

13. Општа синтакса HTML језика. Елементи у HTML-у, тагови, атрибути 

 

14. Основни елементи за организацију текста унутар веб-странице – обележавање наслова, пасуса, листе са 

нумерацијама и без нумерација 

 

15. Елементи за дефинисање табеле 

 

16. Елементи HTML стране 

 

17. Елементи <a> и атрибут href 

 

18. Појам URL. Релативна и апсолутна адреса објекта. Креирање линкова унутар веб- стране 

 

19. Уметање мултимедијалног садржаја 

–ученик разликује 

појмове интернет и веб, 

познаје поделу веб 

садржаја на статичку и 

динамичку 

– креира статичку веб-

страну коришћењем 

HTML- a; 

– стилизује веб- страну 

коришћењем CSS-a. 
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  20. Улога CSS стилова код визуелног стилизовања HTML страна. Начини измене 

стила код елемента – атрибут style, елемент <style> 

 

21. Основни селектори у CSS језику (називи идентификатора, класе, угнежёених елемената, комбиновање 

селектора) 

 

22. Креирање веб-странице 

  

Укупан број часова 22 

 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Назив наставног предмета: Физичко и здравствено васпитање 

 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном 

развоју личности ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају 

одреёени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Трећи 



 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

-Именује моторичке способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна средства 

- Учествује на школском такмишењу и у 

систему школских спортских такмичења 

 

Провера физичких 

способности(иницијалн о 

тестирање) 

 

- Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и функционалних способности 

 

 

 

2 

 

 

Кратко опише основне карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

 

 

 

Атлетика 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице; 
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  - 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

 

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа Скок увис 

леёном 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим 

реализованим атлетским дисциплинама. 

 



 

 

 

- Одржава стабилну и динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика са 

елементима акробатике: Вежбе 

на справама и тлу 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

 

 

2 

 

 

 

 

Користи елементе технике у игри Примењује 

правила у игри 

Учествује на спортским такмичењима 

 

 

 

 

Спортска игра(Рукомет, 

Кошарка, одбојка,фудбал) 

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре; 

• Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке 

припремљености ученика у складу са изборним програмом за 

дату игру. На основу претходних умења у техници и тактици 

наставник планира конкретне садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима 
школе, организује наставу за коју ученици покажу 
посебно интересовање; 
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  • Препорука: уколико је могуће, организовати 

наставу пливања (посебно обуку за непливаче). 

 

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе, 

активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни 

живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи 

разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима 

се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно 

утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похаёају трогодишње стручне школе далеко су 

више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, 

компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем 

физичким вежбама. 



 

 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се  реализује у циклусима који трају приближно 10-12 

часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других 

ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у конкретним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и 

потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја  и погрешака, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну 

наставу, секције, ванаставне  активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапреёивања компетенција 

ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 



 

 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у 

установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и 

наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 

унапреёивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се 

кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапреёење практичног 

вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и 

дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и асимилује нова 

знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 

способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете, 

да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички 

и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одреёених 

тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да пронаёе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијама када ради са другим ученицима буде 

ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других; 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се јављају. 

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одреёеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима. 



 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у 

складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на 

превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

Додатна настава 

 

Српски језик и књижевност Програм 

додатне наставе 

 

Српски језик и књижевност – трећи разред 

 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире предвиёене планом и програмом ,са циљем 

повезивања и примене наученог у свакодневном животу, стицање шире слике о књижевним и језичким питањима, развијање вишег облика писмености и креативности у писању и 

читању, припремање за такмичења и конкурсе на републичком и меёународном нивоу. 

 

Циљеви додатне наставе : 

 

 продубљивање знања стечених на редовној настави ; 

 припремање ученика да одрже предавање на неку, ваннаставну или наставну , занимљиву тему по сопственом избору или избору у договору са професором ; 

 избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима. 

 

Задаци додатне настави : 

 уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика 

 Оцењивање 

Наставни 

садржај / активност 

Број часова Начин и поступак остваривања Активности 

ученика 



 

 

Језик 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Књижевност 15 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Језичка култура 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Укупно часова 35   

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Програм за други разред организован је кроз 5 наставних садржаја. Наставник користи различите методе и облике рада. У 

настави се могу користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, шеме, панои, 



 

 

речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у нашем граду. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- резултате такмичења; 

- активности ученика на часовима; 

 

Енглески 

Наставни предмет: Енглески језик 

Разред: Трећи 

Смер: природно математички 

Наставна област Тема Исходи Број часова Начин провере 

National parks Граматика: 

 

Present Tenses 

 

Усмено изражавање: 

 

Talking about national parks 

-употреби одговарајуће садашње време 

у реченичном контексту 

 

 

-Изрази лични став на дату тему уз 

коришћење адекватних граматичко-

лексичких конструкција 

2 -Граматичка вежбања 

 

 

-дијалог 

Fashion Граматика: Past 

Tenses Tenses 

overview 

-употреби одговарајуће прошло време 

у реченичном контексту 

употреби адекватно време у 

реченичном контексту 

2 -Граматичка вежбања 



 

 

     

Arts and artists  

Лексика: 

 

Проширивање лексичког 

фонда на тему уметности 

CLIL 

 

Уметник 

 

-разуме нове речи и фразе на тему 

уметности 

-наведе 

 

-наведе основне елементе 

биографије уметника 

-наведе основна дела уметника 

2 -вежбања на часовима додатне наставе 

 

-пројекат 

Making decisions Граматика: 

 

Условне реченице 

 

 

Писано изражавање: 

 

Завршити причу 

-употреби одговарајући облик условних 

реченица у реченичном контексту, са 

акцентом на мешовитим 

кондиционалима 

 

 

-напише адекватан завршетак приче 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

Myths and 

legends 
Граматика: 

 

Индиректни говор 

-изврши реченичну трансформацију из 

директног у индиректни говор уз 

слагање времена 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-дијалог 



 

 

 Усмено изражавање: 

 

Урбана легенда или мит 

-изрази лични став на тему мита или 

урбане легенде уз коришћење 

адекватних граматичко-лексичких 

конструкција 

  

Celebrities Граматика: 

 
употреба пасивних 

конструкција 

Писано изражавање: 

 

Представљам филм 

-Употреби одговарајућу пасивну 

конструкцију уз допуну одговарајућим 

обликом инфинитива 

- представи филм и да лични став о 

филму легенде уз коришћење 

адекватних граматичко-лексичких 

конструкција 

2 -индивидуални домаћи задатак 

 

-пројекат 

Crime and fiction Читање: 

 

Енглеска књижевност 

-разуме значење и даје лични став на 

тему дела из енглеске књижевности 
2 разговор 

Predicting the 

future 
Говорне вежбе: 

 

Дебата: Климатске 

промене 

-изрази лични став на тему уз давање 

ставова за и против 

-учествује у дебати 

2 -дебата 



 

 

Transport and 

travel 
CLIL: 

 

Географски квиз - туристичке 

дестинације 

-одговори на питања из 

области географије 
2 -квиз 

Укупно часова:  18  

 

 

Француски језик 

РАЗРЕД-III 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС 

 

ГОДИШЊИ ФОНД-37 ЧАСОВА(укупно за све разреде) ЦИЉЕВИ 

ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

ЦИЉ додатне наставе је проширивање и продубљивање знања за даровите и талентоване ученике који желе да усавршавају знања из француског језика на свим нивоима од рецепције до 

продукције,интеракције,медијације и знања о језику,као и да учествују на такмичењима и конкурсима из француског језика. 

 

ОБЛАСТ-ТЕМА 

 

 

 

РЕЦЕПЦИЈА 

ИСХОДИ 

 

 

 

– разуме једноставне књижевне текстове различитих 

жанрова (поезија, проза, драма), у којима се појављују 

учесталије метафоре; 

– открива значење непознатих речи у писаном 

тексту на основу познатог 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Именичка група 1) Систематизација употребе 

детерминаната: партитивних чланова и партитивног 

de; присвојних и показних придева; основних, 

редних бројева. 2) Систематизација рода и 

БРОЈ ЧАСОВА 
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ПРОДУКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 

контекста и језичког предзнања; 

 

користи релативно спонтано и самостално циљни језик 

као језик комуникације у учионици са наставником и са 

осталим ученицима и ученицама; – описује особе, радњу, 

место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, 

прошлости и будућности, користећи познате језичке и 

ванјезичке елементе; – саопштава и интерпретира 

најважније информације садржаја писаних, илустрованих 

и усмених текстова на теме предвиёене наставним 

програмом, користећи познате језичке елементе; – 

саопштава и интерпретира најважније информације 

садржаја кратких емисија, видео записа на теме 

предвиёене наставним програмом, користећи познате 

језичке елементе ; – износи своје мишљење, изражава и 

образлаже ставове и реагује на мишљење и ставове других 

(допадање/недопадање итд.), користећи познате и 

једноставне језичке елементе; – започиње и учествује у 

дијалогу и размењује мишљења и информације у вези са 

својим окружењем и свакодневним ситуацијама; 

 

илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава; – резимира прочитани/преслушани текст о 

блиским, познатим и обраёиваним друштвеним темама 

користећи једноставна језичка средства; – пише о блиским 

темама из свог окружења и подручја интересовања; – 

описује особе и догаёаје поштујући правила 

кохерентности користећи фреквентне речи 

и изразе; – пише о властитом искуству 

броја именица и придева, пореёења 

придева и именица. 3) Систематизација заменица: 

личних ненаглашених (укључујући и заменицу on) и 

наглашених; заменица за директни и индиректни 

објекат; показних и присвојних; упитних. Глаголска 

група 

1) Систематизација глаголских времена индикатива 

(презент, сложени перфект, имперфект, 

плусквамперфект, футур први), као и 

перифрастичних конструкција: блиског футура, 

блиске прошлости. 2) Систематизација фреквентних 

униперсоналних глагола. 

3) Систематизација презента кондиционала. 4) 

Презент субјунктива најфреквентнијих глагола 

(после il faut que, il vaut mieux que, il est nécessaire 

que, il est possiblе que и глагола заповести, жеље и 

осећања). Предлози 

1) Систематизација употребе предлога и фреквентних 

предложних израза (par rapport à, à côté de, au lieu de, 

à l’occasion de, à l’aide de, malgré). 2) Систематизација 

предлога за време и временских одредница (depuis, ça 

fait … que, en, dans, pour, il y a). Прилози 1) 

Систематизација прилога за место, време, начин, 

количину (интензитет). 2) Пореёење прилога. 

Модалитети и форме реченице 1) Директни и 

индиректни говор. 2) Систематизација 

интерогативног и императивног модалитета. 3) 

Систематизација негације. Сложене реченице 1) 

Систематизација координирања реченице са 

везницима et, ou, mais, car и прилозима/прилошким 

изразима c’est 
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5 



 

 

 описујући своје утиске и осећања, износећи 

мишљења, планове и очекивања, 

једноставним језичким средствима 

 

 

користи знање страног језика у различитим видовима 

реалне комуникације (електронске поруке, СМС поруке, 

дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже) 

 

 

преноси суштину и најважније појединости поруке са 

матерњег на страни језик/са страног на матерњи, додајући, 

по потреби, једноставнија објашњења и обавештења, 

писмено и усмено; – у писаном облику резимира на 

структурисан начин садржај краћег текста, аудио или 

визуелног записа и краће интеракције; – у усменом облику 

преноси садржај писаног или усменог текста, 

прилагоёавајући га исказаним или претпостављеним 

потребама саговорника; – користи одговарајуће 

компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа 

које се јављају, на пример: преноси садржај уз употребу 

описа, парафраза и сл.; 

pourquoi, donc, puis, pourtant, par contre, 

par conséquent, au contraire. 

2) Систематизација зависних реченица са 

најфеквентнијим везницима: релативних са 

заменицама qui, que, où; временских са везницима 

quand, chaque fois que, pendant que, depuis que; 

узрочних са везницима parce que и comme 

(рецептивно) ; финалних са везником pour 

que/pour+инфинитив; хипотетичних са везником si 
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Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 



 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу.. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно 

учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним 

условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

-учествовање на конкурсима и такмичењима; 

 

- активности ученика на часовима 

 

 

 

 

Филозофија 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за 

 шира знања из предмета, 

 истрживачки рад, 

 самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

 проширивање стечених знања и њихова примена, 



 

 

 примена савремених технологија –интернет... Ангажоване ученике стога 
треба стимулисати (похвале, награде) 

Редни број 

наставне теме 
Број часова Наставни 

садржај 
Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности ученика 

 

 

1. 

 

 

9 

 

 

Епистемолошке теме 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

метода 

-илустративна 

метода 

 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке 

решавају задатке, одговарају на питања 

 

 

2. 

 

 

9 

 

 

Појмови и 

судови 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

метода 

-илустративна 

метода 

 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке 

решавају задатке, одговаарју на питања 

 

 

3. 

 

 

9 

 

 

Закључивање 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

метода 

 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке 

решавају задатке, одговарају на питања 

 

 

4. 

 

 

9 

 

 

Општа 

методологија 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

метода 

-илустративно- 

демонстративна 

метода 

 

 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке 

решавају задатке, одговарају на питања 



 

 

Историја 

Додатна настава 

 

Наставни предмет: Историја Смер: 

Природно – математички Разред: други 

Циљ наставе учења: 

 

Циљ додатне наставе је да омногући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање 

 

Задаци додатне наставе: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

МЕЂУНАРОДНИ 

ОДНОСИ,САВЕЗИ, 

КРИЗА 

4 Меёудржавни односи Кримски рат Граёански 

рат у САД Блоковске поделе и савези великих 

сила Источно питање Ратови за српско 

национално ослобоёење и уједињење 

Балкански ратови Империјализам Велики рат 

Револуције у Русији и Европи Настанак 

југословенске државе Други светски рат 

Ратни злочини Геноцид, Холокауст, геноцид 

над Ромима, геноцид над Србима у НДХ 

(Аушвиц, Јасеновац, Сајмиште, гета...) 

Хладни рат Деколонизација Мировне и 

меёународне конференције 

Меёународне организације (Друштво 

народа, ОУН) Српска и 

идентификује најважније друштвене групе, њихове улоге и односе у периоду од 

средине 19. века до данас; − анализира структуру и особености српског друштва и 

уочава промене изазване политичким и економским процесима у периоду од 

средине 19. века до данас; − наведе специфичности друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова појединаца и група; − анализира, на примерима, процес 

настанка модерних нација; − пореди елементе српске државности 19. и 20. века и 

српске државе у 21. веку; идентификује основне карактеристике и предуслове 

настанка тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у историјском и 

савременом контексту; − објасни значење појмова геноцид и Холокауст; − 

анализира, на основу одабраних историјских извора и литературе, различита 

тумачења истог историјског догаёаја или појаве; − уочава историјске промене, 

пореёењем политичке карте савременог 

света са историјским картама; − препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору и 



 

 

  југословенска држава у 

меёународним односима Граёански ратови, 

кризе и меёународне интервенције 

Меёународни тероризам Савремени конфликти 

и кризе Распад југословенске државе и 

меёунационални сукоби 

(интернационализација сукоба, настанак нових 

држава, НАТО бомбардовање Републике 

Српске и Савезне Републике Југославије, 

питање статуса Косова и Метохије) 

формулише став који се супротставља манипулацији; − 

критички процењује сазнајну вредност и веродостојност усмених сведочанстава, 

као и писаних, визуелних, аудио- визуелних и електронских историјских извора; − 

наведе специфичности друштвених, економских и државних уреёења у периоду од 

средине 19. века до данас; − илуструје примерима утицај научно-технолошког 

развоја на промене у друштву, економији и природном окружењу; − критички се 

односи према информацијама из медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; − објасни разлику измеёу методолошки утемељених и ненаучних 

интерпретација прошлости, које су узрок појаве историјског ревизионизма; − 

излаже ставове, засноване на методолошки утемељеним аргументима, о 

осетљивим историјским питањима и појавама; 

− образложи утицај историјских догаёаја, појава и процеса на креирање и јачање 

националног и културног идентитета у периоду савремене историје. 

ДРЖАВА И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

5 Стварање националних држава и 

нестанак империја Типови државних уреёења 

Монархија Република Револуције и њихове 

тековине Уставност Структура, унутрашње 

уреёење и институције Скупштина и 

парламентаризам Законодавство, државна 

управа и војска Односи државе и цркве, 

секуларизација Демократија и тоталитаризам 

Српски народ под страном влашћу Развој 

српске и југословенске државности и 

уставности Кнежевина Србија Краљевина 

Србија Краљевина СХС/Југославија 

ФНРЈ/СФРЈ СРЈ, Државна заједница Србија и 

Црна Гора Република Србија Република 

Српска 

идентификује најважније друштвене групе, њихове улоге и 

односе у периоду од средине 19. века до данас; − анализира структуру и 

особености српског друштва и уочава промене изазване политичким и економским 

процесима у периоду од средине 19. века до данас; − наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, политичких идеја, ставова појединаца и група; − 

анализира, на примерима, процес настанка модерних нација; − пореди елементе 

српске државности 19. и 20. века и српске државе у 21. веку; идентификује основне 

карактеристике и предуслове настанка тоталитарних идеологија и наводи њихове 

последице у историјском и савременом контексту; − објасни значење појмова 

геноцид и Холокауст; − анализира, на основу одабраних историјских извора и 

литературе, различита тумачења истог историјског догаёаја или појаве; − уочава 

историјске промене, пореёењем политичке карте савременог света са историјским 

картама; − препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку позицију у историјском 

извору и формулише став који се супротставља манипулацији; − критички 

процењује сазнајну вредност и веродостојност усмених сведочанстава, као и 

писаних, визуелних, аудио- 



 

 

   визуелних и електронских историјских извора; − наведе 

специфичности друштвених, економских и државних уреёења у периоду од 

средине 19. века до данас; − илуструје примерима утицај научно-технолошког 

развоја на промене у друштву, економији и природном окружењу; − критички се 

односи према информацијама из медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; − објасни разлику измеёу методолошки утемељених и ненаучних 

интерпретација прошлости, које су узрок појаве историјског ревизионизма; − 

излаже ставове, засноване на методолошки утемељеним аргументима, о 

осетљивим историјским питањима и појавама; 

− образложи утицај историјских догаёаја, појава и процеса на 

креирање и јачање националног и културног идентитета у периоду савремене 

историје 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити 

различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 



 

 

Географија 

Назив предмета : Географија – додатна настава 

 

Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : трећи 

Циљ додатне наставе је да омногући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање. 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

– користи картографски 

метод у објашњавању 

процеса у географском 

простору; 

– анализира и израёује 

тематске карте; 

 

 

 

 

Географски положај Србије у Европи 

 

Балканско полуострво и Подунавље. Физичко-

географски положај. 

Друштвено-географски положај. 

Територија и границе Србије 

 

 

 

 

1 

– користи картографски 

метод у објашњавању 

процеса у географском 

простору; 

– анализира и израёује 

тематске карте; 

– реализује 

истраживачки пројекат 

на задату тему; 

 

 

 

 

 

Физичко-географске карактеристике 

 

 

 

Рељеф. Клима. 

Воде. 

Земљиште. 

Биогеографске зоне 

 

 

 

 

 

2 

–анализира утицај 

природних и 
Друштвено-географске карактеристике Становништво. 

Насеља. 
3 



 

 

друштвених 

фактора на развој 

привреде у целини и 

појединих привредних 

делатности; 

– доводи у везу ниво 

развијености привреде у 

целини и појединих 

привредних грана са 

стањем животне средине 

и социјалним односима у 

изабраним регијама 

 Привреда.  

– издваја 

економско- географске 

регије света 

користећи изворе 

економске статистике и 

тематске економске карте; 

 

анализира везе измеёу 

природних ресурса, 

демографских процеса и 

степена економског 

развоја на примерима 

регија уз помоћ 

географске 

карте и ИКТ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионализација Србије 

 

 

 

Принципи регионализације. Политичко- 

административни принцип регионализације. 

Географска регионализација. Београдска регија. 

Војводина. 

Косово и Метохија. Шумадија. 

Западно Поморавље. Велико Поморавље. Јужно 

Поморавље. 

Источна Србија. Западна Србија. Старовлашко-

рашка висија. Ибарско- копаонички крај. Осовине 

развоја. 

Неразвијена подручја. Заштићена подручја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



 

 

-објашњава утицај 

глобалних процеса на 

очување идентитета на 

примерима из регија у 

свету; 

–користи различите 

изворе географских 

информација. 

 

 

 

Срби ван Србије 

 

 

Срби у региону. Срби у дијаспори. 

Организација и активности. 

српске дијаспоре. Република Српска. 

 

 

 

1 

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за ТРЕЋИ разред организован је кроз 5 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним 

условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 



 

 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Биологија 

Назив предмета: Биологија – додатна настава Гимназија: 

природно-математички смер Разред: трећи 

 

 

Циљ наставе учења: 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Mетаболизам и 

регулација 

животних 

процеса на нивоу 

ћелије 

 

5 

 

Промет и трансформација супстанце, енергије и информације унутар и измеёу 

ћелија. 

Геном, репликација, експресија гена, синтеза протеина, регулација активности гена, 

регулација ћелијског циклуса. Метаболизам ћелије, енергија у метаболичким 

реакцијама, усвајање и ослобаёање угљеника, ензими, коензими, регулација 

активности,интеграција кључних биохемијских процеса, анаболички и катаболички 

путеви, фотосинтеза, дисање, врење. Пренос сигнала унутар и измеёу ћелија, облици 

сигнала, сигнални/регулаторни молекули, мембрански потенцијал, рецептори, синапсе. 

Кретање и транспорт на ћелијском нивоу. 

-доведе у везу механизме преноса и експресије 

генетичке информације са физиолошким 

процесима и процесима у развићу сложеног 

вишећелијског организма; 

- доведе у везу механизме унутарћелијске и 

меёућелијске комуникације са физиолошким 

процесима и процесима у развићу сложеног 

вишећелијског организма; 

- анализира главне метаболичке путеве и њихову 

улогу у одржавању равнотеже производње и 

потрошње енергије на нивоу ћелије и организма; 

- повеже основне механизме покретљивости и 

транспорта на ћелијском нивоу са 

физиолошким процесима и процесима у 

развићу сложеног вишећелијског организма; 



 

 

    

Метаболизам 

и регулација 

животних 

процеса на 

нивоу организма 

6 Пренос информације, супстанце и енергије на нивоу организма. 

Усвајање ресурса (вода и минерали / исхрана). Транспорт, размена гасова, 

излучивање, осморегулација. 

Интеграција вишећелијског тела (и интеракција са средином) хомеостатски 

механизми код биљака и животиња; рецепција, пренос и обрада сигнала. 

Реакција на факторе спољашње средине - одговор биљака и животиња на 

абиотичке факторе и стресоре, патогене (укључујући имунски одговор). 

Поремећаји у раду органа и органских система као последица нарушавања хомеостазе. 

Репродукција и животни циклус вишећелијских еукариота. Развиће и 

морфогенетски процеси код биљака и животиња. Развиће човека. Физиолошке 

промене у адолесценцији). 

 

- образложи функционалну повезаност органа у 

организму са одржавањем хомеостазе у 

променљивим условима; 

- примерима илуструје значај 

морфофизиолошких адаптација 

организама за процесе размене супстанце 

са средином; 

- процени могућу реакцију биљног или 

животињског организма на дејство најчешћих 

стресора средине; 

– идентификује фазе развића организама на 

слици или моделу; 

– образложи адаптивни значај појединих фаза у 

развићу организама; 

– анализира епидемиолошке ланце заразних 

болести и повеже их са мерама превенције 

– дискутује о важности одговорног односа 

према свом и здрављу других особа; 

– планира и спроведе истраживање користећи 

једноставне процедуре, инструменте и 

литературу; 

– прикупи, прикаже и дискутује податке 

добијене истраживањем; 

– изнесе и вреднује аргументе на основу 

доказа; 

– сараёује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични допринос постизању 

договора и афирмишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад 

сарадника у групи. 



 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за трећи разред организован је кроз 2 наставне теме. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Хемија 

Предмет : Хемија 

 

Разред : III 

 

Подручје рада: гимназија 



 

 

Смер : природно - математички 

 

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију и који су на редовним часовима показали висок ниво 

савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

 опише заступљеност органских 

супстанци у живим и неживим 

системима, порекло органских 

загаёујућих супстанци и утицај на 

здравље и животну средину; 

 повезује физичкa и хемијска својства 

органских једињења са њиховим саставом, 

честичном структуром, хемијским везама 

и меёумолекулским интеракцијама; 

 разликује класе органских једињења на 

основу резултата класичне и 

инструменталне анализе; 

 изолује и пречишћава органске 
супстанце одговарајућим методама; 

 испитује огледима физичка и хемијска 

својства органских супстанци; 

 именује и хемијским формулама прикаже 

представнике класа органских једињења 

укључујући различите видове изомерије; 

 класификује органске супстанце према 

називу и формули и повезује их са 

заједничким својствима представника 

сваке 

 

Појмовни оквир за 

учење органске 

хемије 

Хемијска веза и меёумолекулске интеракције. Геометрија 

молекула. Хибридизација. 

Формуле органских супстанци. Карактеристике 

органских реакција. Номенклатура органских 

једињења. 

. 

2 

Органске 

супстанце у 

неживој и живој 

природи 

Природне и синтетичке органске супстанце. Нафта, земни гас, угаљ, биомолекули. 

Комерцијалне органске супстанце. 
1 

 

Својства и 

класификација 

органских 

супстанци 

Функционалне групе. 

 

Типови органских реакција. 

Електрофили и нуклеофили. Хомолитичко и хетеролитичко раскидање 

ковалентне везе. 

Квалитативна органска анализа. 

Mетоде спектралне индентификације органских молекула. 

2 

 

 

 

Угљоводоници 

Класе и номенклатура. 

Врсте изомерије. 

Физичка својства. Хемијске реакције угљоводоника. Примена и 

добијање у индустрији. 

Халогени деривати угљоводоника. Полимери. 

9 

Органска 

једињења с 

кисеоником 

Класе и номенклатура. Врсте изомерије. Физичка својства. Хемијске реакције 

кисеоничних органских једињења. 

Примена и добијање у индустрији. 

16 



 

 

класе; 

 објасни и илуструје хемијским 

једначинама повезаност различитих 

класа органских једињења, укључујући 

механизме реакција под условима у 

којима се одвијају; 

 објасни састав и својства органских 

супстанци у комерцијалним 

производима, њихово добијање и 

значај у свакодневном животу; 

 анализира однос измеёу хемијских 

научних принципа и технолошких 

процеса, и према принципима зелене 

хемије критички процењује утицај 

хемије и хемијске производње на 

појединца, друштво и окружење; 

 безбедно по себе и друге рукује 
лабораторијским прибором, посуёем и 

супстанцама; 

 одлаже и складишти супстанце сагласно 
принципима зелене хемије; 

-кванитативно тумачи хемијске промене 

и процесе у реалном контексту. 

 Хетероциклицна једињења с кисеоником.  

 

Органска 

једињења са 

азотом и 

сумпором 

Класе и номенклатура. 

Изомерија. Физичка својства. Хемијске реакције органских једињења са 

азотом и сумпором. 

Примена. 

Хетероциклична једињења. Боје. 

5 

 

Органске 

загаёујуће 

супстанце 

Рециклирање. Биоотпад. 

Медицински отпад, прехрамбени отпад. Одржива 

производња. Циркуларна економија. Управљање отпадом. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО 

 37 

 

I Планирање наставе и учења 

 

Планирање додатне наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Према могућностима ће бити 

обраёене теме, а што се експерименталног дела тиче, биће ураёен у оној мери коју омогућава опремљеност кабинета. У том смислу биће коришћене ИКТ, као замена. 

Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. 



 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији. 

Кроз часове додатне наставе оствариваће се следеће: да ученици овладају основама научног метода, развијају аналитичко и критичко мишљење, у складу са могућностима, раде на 

развијању експерименталног рада, решавају теоријске и експерименталне проблеме, израёују различите материјале који се могу користити и у настави ( табеле, шеме, слике, презентације 

и сл. ) а доминантоно припремају за учешће на такмичењима из хемије. 

Додатна настава биће организована кроз индивидуални, рад у пару или групни рад, у зависности од броја ученика који је буде похаёао. III Праћење и вредновање наставе и 

учења 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника и у 

књизи евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневнику. 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на додатној настави су предмет оцењивања и све активности могу бити и сумативно оцењене. 

 

Физика 

Додатна настава за физику-III-разред 

 

Месец Број часова Садржај рада Активности Облици рада Циљеви и задаци 

IX - - - - - 

X 4 Магнетно 

поље 

Рде задатке Групни Боље разумевање 

XI 4 ЕМ- 

индукција 

-II- -II- -II- 

XII 4 Осцилације -II- -II- -II- 

I 3 Наизменична 

струја 

-II- -II- -II- 

II III 

IV V 
2 

4 

2 

4 

Наизменична 

струја 

-Механички 

таласи 

-Звук 

-Сочива 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 



 

 

Математика 

Назив предмета: Математика- додатна настава Образовни 

профил: Природно-математички Разред: други 

Циљ додатне наставе је да омогући талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештине из физике у складу са својим интересовањима, способностима и 

склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења,такмичарског духа и да допринесе њиховом оспособљавању за даље 

самообразовање.Додатним радом се обухватају ученици који постижу изузетне резултате у савладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање знања и вештина 

и који су обдарени и талентовани за одреёене области. На тај начин се ученицима којима је то потребно и који то желе и могу, пружа више информација него на редовној настави. Овим 

обликом се може поправити ситуација са мотивацијом ученика за учење, јер пад мотивације није обавезно и само резултат неуспеха, већ може да произаёе и из недовољно изазовног 

начина рада, недовољног обима предметних и других садржаја или недовољно захтевних задатака. Она пружа прилику да се изразе, додатно обликују и оснаже креативни и развојни 

потенцијали ученика. 

 

Тема 

 

Бр. 

час 

 

 

Садржаји 

 

 

Исходи 

 

 

 

 

ПОЛИЕДРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Меёусобни односи тачака, правих и равни. Угао праве према равни, 

теорема о три нормале. Диедар, триедар, рогаљ. Полиедар, правилан 

полиедар, Ојлерова теорема. Транслација, ротација и симетрија у 

простору. Површина и запремина полиедра (посебно призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде). Равни пресеци призме и пирамиде. Кавалијеријев 

принцип 

– разликује узајамне положаје тачака, правих и равни у простору; – разликује 

врсте правилних полиедара на основу њихових особина; – реши геометријски 

проблем користећи изометријске трансформације у простору; – израчуна 

површину и запремину призме, пирамиде и зарубљене пирамиде и примени их 

у различитим ситуацијама; анализира и образложи поступак решавања задатка 

и дискутује број решења; – користи математички језик за систематично и 

прецизно представљање идеја и решења; – доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује 

решења задатака; – проблеме из свакодневног живота преведе на математички језик 

и добијени математички модел реши водећи рачуна о реалном контекст 

ОБРТНА ТЕЛА 20 . Цилиндрична и конусна површ, обртна површ. Ваљак, купа, зарубљена 

права купа и њихове површине и запремине. Сфера и лопта. Површина 

сфере, сферне калоте и појаса. Запремина лопте и њених делова. 

Уписана и описана сфера полиедра, правог ваљка и купе. 

израчуна површину и запремину ваљка, купе, зарубљене праве купе и лопте, и 

примени их у различитим ситуацијама; – уочава равне пресеке тела и израчуна 

њихову површину; анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује 

број решења; – користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; – 

доказује једноставније математичке теореме и аргументује 



 

 

   решења задатака; – проблеме из свакодневног живота преведе 

на математички језик и добијени математички модел реши водећи рачуна о реалном 

контекст 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

. Системи линеарних једначина. Гаусов поступак. Детерминанте другог и 

трећег реда. Крамерово правило. 

– примени Гаусов поступак за решавање система линеарних 

једначина са параметрима и без њих; – израчуна вредност и примени 

детерминанте трећег реда; – реши проблем који се своди на систем линеарних 

једначина; 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број решења; – 

користи математички језик за систематично и прецизно представљање идеја и 

решења; – доказује једноставније математичке теореме и аргументује решења 

задатака; – проблеме из свакодневног живота преведе на математички језик и 

добијени математички модел реши водећи рачуна о реалном контекст 

 

 

 

 

 

ВЕКТОРИ 

 

 

 

 

 

13 

 

 

. Правоугли координатни систем у простору, пројекције и координате 

вектора. Скаларни, векторски и мешовити производ вектора. Примене 

вектора. 

примени својства скаларног, векторског и мешовитог 

производа при решавању проблема; 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број решења; – 

користи математички језик за систематично и прецизно представљање идеја и 

решења; – доказује једноставније математичке теореме и аргументује решења 

задатака; – проблеме из свакодневног живота преведе на математички језик и 

добијени математички модел реши 

водећи рачуна о реалном контекст 

АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА У 

РАВНИ 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

Растојање двеју тачака, површина троугла. Разни облици једначине праве, 

угао измеёу две праве, растојање тачке од праве. Линеарне неједначине с 

две непознате и геометријска интерпретација. Криве линије другог реда 

(кружница, елипса, хипербола и парабола). Однос праве и криве другог 

реда 

– реши проблеме меёусобних односа тачака и правих у координатној равни; – 

реши проблеме користећи једначине праве и кривих другог реда; – реши проблеме 

примењујући услов додира и једначину тангенте криве другог реда; анализира и 

образложи поступак решавања задатка и дискутује број решења; – користи 

математички језик за систематично и прецизно представљање идеја и решења; – 

доказује једноставније математичке теореме и аргументује решења задатака; – 

проблеме из свакодневног живота преведе на математички језик и добијени 

математички модел реши 

водећи рачуна о реалном контекст 



 

 

МАТЕМАТИЧКА 

ИНДУКЦИЈА. 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Принцип математичке индукције и његове примене. Конгруенције у скупу 

целих бројева и њихове примене. 

– користи математичку индукцију као метод доказивања; – 

примени конгруенције у проблемима са целим бројевима; анализира и образложи 

поступак решавања задатка и дискутује број решења; – користи математички језик 

за систематично и прецизно представљање идеја и решења; – доказује 

једноставније математичке теореме и аргументује решења задатака; – проблеме из 

свакодневног живота преведе на математички језик и добијени математички модел 

реши 

водећи рачуна о реалном контекст 

КОМПЛЕКСНИ 

БРОЈЕВИ И 

ПОЛИНОМИ 

20  

 

Поље комплексних бројева. Тригонометријски облик комплексног 

броја, Моаврова формула. Полиноми над пољем реалних и комплексних 

бројева. Вијетове формуле. Системи алгебарских једначина вишег 

степена 

представи комплексaн број у тригонометријском облику и 

израчуна степен и корен комплексног броја; – одреди нуле и растави на чиниоце 

полиноме у једноставним случајевима и користи Вијетове формуле 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број решења; – 

користи математички језик за систематично и прецизно представљање идеја и 

решења; – доказује једноставније математичке теореме и аргументује решења 

задатака; – проблеме из свакодневног живота преведе на математички језик и 

добијени математички модел реши водећи рачуна о реалном контекст 

НИЗОВИ  

 

 

13 

 

 

Основни појмови о низовима. Аритметички и геометријски 

низ 

– примени аритметички и геометријски низ у различитим проблемима; анализира и 

образложи поступак решавања задатка и дискутује број решења; – користи 

математички језик за систематично и прецизно представљање идеја и решења; – 

доказује једноставније математичке теореме и аргументује решења задатака; – 

проблеме из свакодневног живота преведе 

на математички језик и добијени математички модел реши водећи рачуна о реалном 

контекст 

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама меёу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

– активним методама наставе и учења; 



 

 

– повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свакодневном животу; 

– неговањем радозналости, такмичарског духа и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења кроз проналажење додатних информација, 

критичко разматрање.Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, које процесе код ученика 

подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памћења), којим исходима и компетенцијама води. Учешћем на такмичењима у знању ученици  се  

навикававају на рад и сагледавање значаја постигнутих резултата, развијање љубави према физици и осталим природим наукама.На тај начин врши афирмација ученика са посебним 

способностима као и подизање квалитета образовно-васпитног рада. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја 

компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 анализа проблемских и такмичарских задатака; 

 учешће ученика на такмичењима и манифестацијама; 

 

Рачунарство и информатика 

Предмет: Рачунарство и информатика Разред: 

Трећи 

Смер: Природно- математички 

 

Циљ: 

Циљ учења Рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље 

школовање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем концепата из рачунарских наука, ученик развија способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији послова уз 

помоћ информационо-комуникационих технологија и развија способност ефективног коришћења технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

 

Задаци: 

Оспособљавање ученик да оптимизује креирану слику за приказ на различитим медијима; бира одговарајући формат записа слика у зависности од тога која је намена слике. 

 

Способност ученика да креира низ логички повезаних страница коришћењем готових дизајнерских веб решења. Уграёују друге елементе у своју HTML страницу. 



 

 

Оспособљавање ученик за стилизовање веб-стране коришћењем стилова (CSS), комбининацијом HTML и CSS. 

Област/Тема Садржај Исходи ∑ 

1. Рачунарска 

графика 
1. Векторско и растерско представљање слике. RGB и CMYK модели боја и њихова намена 

 

2. Увод у Photoshop. Јединице за опис квалитета слике (PPI и DPI) и формат записа фотограмије (.jpg, .png, 

.gif, .tiff, .bmp...) 

 

3. Основне геометријске трансформације над сликом (опсецање, ротирање, смицање, превртање слике у 

целини). Алати за селекцију и основне корекције (осветљеност, контраст, обојеност) 

 

4. Конверзија фајлова, превоёење из RGB у CMYK модел. Обрада и припрема слика за штампу, веб 

обкављивање, слање 

– објасни принципе растерске и 

векторске графике и модела 

приказа боја; 

– креира растерску слику у 

изабраном програму; – креира 

векторску слику у изабраном 

програму; 

– користи алате за уреёивање 

и трансформацију слике; 

– оптимизује креирану слику 

за приказ на различитим 

медијима; 

– одабере одговарајући 

формат записа слика; 

 

 

5 

2. Готов веб 

дизајн 

решења 

6. CSS Готова веб дизајн решења (WordPress, Weebly, Wix...) 

 

7. Креирање садржаја у системима (WordPress, Weebly, Wix...) 

 

8. Креирање садржаја у системима (WordPress, Weebly, Wix...) 

– креира једноставни веб- сајт на 

основу готових веб решења; 

 

3 

3. Веб дизајн 9. Општа синтакса HTML језика. Елементи у HTML-у, тагови, атрибути 

 

 

10. Основни елементи за организацију текста унутар веб-странице – обележавање наслова, пасуса, листе са 

нумерацијама и без нумерација 

 

11. Елементи за дефинисање табеле 

 

12. Елементи HTML стране 

 

13. Елементи <a> и атрибут href 

 

14. Појам URL. Релативна и апсолутна адреса објекта. Креирање линкова унутар веб- стране 

–ученик разликује појмове 

интернет и веб, познаје поделу веб 

садржаја на статичку и динамичку 

– креира статичку веб- 

страну коришћењем HTML-a; 

– стилизује веб-страну 

коришћењем CSS-a. 

9 



 

 

   

15. Уметање мултимедијалног садржаја 

 

16. Улога CSS стилова код визуелног стилизовања HTML страна. Начини измене стила код елемента – 

атрибут style, елемент <style> 

 

17. Креирање веб-странице 

  

Укупан број часова 17 

 

 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Назив наставног предмета: Физичко и здравствено васпитање 

 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном 

развоју личности ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају 

одреёени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Трећи 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

-Именује моторичке способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна средства 

- Учествује на школском такмишењу и у 

систему школских спортских такмичења 

 

Провера физичких 

способности(иницијалн о 

тестирање) 

 

- Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и функционалних способности 

 

 

 

2 

 

 

Кратко опише основне карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

 

 

Атлетика 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 
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  - 100 м ученици и ученице; 

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

 

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа Скок увис 

леёном 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим 

реализованим атлетским дисциплинама. 

 

 

- Одржава стабилну и динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика са 

елементима акробатике: Вежбе 

на справама и тлу 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

 

 

2 

 

 

 

 

Користи елементе технике у игри Примењује 

правила у игри 

Учествује на спортским такмичењима 

 

 

 

 

Спортска игра(Рукомет, 

Кошарка, одбојка,фудбал) 

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре; 

• Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке 

припремљености ученика у складу са изборним програмом за 

дату игру. На основу претходних умења у техници и тактици 

наставник планира конкретне садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда (програм 
по избору ученика) у складу са могућностима школе, организује 
наставу за коју ученици 
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  покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, организовати наставу 

пливања (посебно обуку за непливаче). 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе, 

активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни 

живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи 

разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима 

се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно 

утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похаёају трогодишње стручне школе далеко су 

више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, 

компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем 

физичким вежбама. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се  реализује у циклусима који трају приближно 10-12 

часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 



 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других 

ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у конкретним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

26) Компетенцију за целоживотно учење 

27) Комуникацију 

28) Решавање проблема 

29) Сарадњу 

30) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и 

потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја  и погрешака, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну 

наставу, секције, ванаставне  активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапреёивања компетенција 

ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 



 

 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у 

установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и 

наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 

унапреёивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се 

кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапреёење практичног 

вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и 

дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и асимилује нова 

знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 

способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете, 

да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички 

и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одреёених 

тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да пронаёе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијама када ради са другим ученицима буде 

ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других; 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се јављају. 

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одреёеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима. 



 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у 

складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на 

превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допунска настава 



 

 

 

Српски језик и књижевност 

Програм допунске наставе 

Српски језик и књижевност – четврти разред 

 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања 

препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета експлоатација и 

одржавање моторних возила. 

 

Циљеви допунске наставе : 

 

 усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

 осамостављивање ученика у процесу учења. 

 

Задаци допунске наставе : 

 уочавање проблема и израда плана рада 

 Оцењивање 

Наставни 

садржај / активност 

Број часова Начин и поступак остваривања Активности 

ученика 

Језик 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Књижевност 15 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 



 

 

   - анализира 

Језичка култура 7 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства, 

(рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама 

културе у нашем граду. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- активности ученика на часовима; 

 

Енглески 

Наставни предмет: Енглески језик 

Разред: 4 

Смер: природно математички 

Наставна област Тема Исходи Број часова Начин провере 



 

 

UNIT 1 

 

Different cultures 

 

the same 

language 

Граматика: 

 

Present Tenses 

 

 

Лексика: 

 
Формирање именица и придева 

од истог корена 

-правилно формира одреёено садашње 

време 

-употреби одговарајуће садашње време у 

реченичном контексту 

-употреби одговарајући облик речи (именица, 

придев, глагол) који имају исти корен 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-тест 

UNIT 2 

 

The natural 

world 

Граматика: 

 

Past Tenses 

 

 

Лексика: 

 

Речи повезане са темом 

-правилно формира одреёено прошло време 

-употреби одговарајуће прошло време у 

реченичном контексту 

-искористи одговарајућу реч или фразу у 

реченичном контексту 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка 

вежбања (онлајн) 

-тест 

UNIT 3 

 

Books and prizes 

Граматика: 

 

Пасив и пасивне конструкције 

инфинитива и герунда 

разуме разлику у облику и употреби активних и 

пасивних конструкција 

-употреби одговарајући облик пасива у 

реченичном контексту 

-изврши реченичну трансформацију уз 

коришћење пасивних конструкција инфинитива и 

герунда 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка 

вежбања (онлајн) 

UNIT 4 

 

The world of 

science 

Граматика: 

 

Условне реченице 

 

 

Лексика: 

--разуме разлику у граёењу и употреби 

условних реченица 

-формира адекватну условну 

реченицу 

-разуме значење фразалних глагола 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка 

вежбања (онлајн) 



 

 

 Фразални глаголи -употреби одговарајући фразални глагол у 

реченичном контексту 

  

UNIT 5 

 

People, places, 

tradition... 

Граматика: Односне 

реченице Модали у 

прошлости 

-разуме значење односних заменица 

 

-уптреби одговарајућу односну заменицу у 

реченичном контексту 

-разуме начин граёења и значење модалних 

глагола у прошлости 

-употреби одговарајући облик модалних 

глагола у прошлости у реченичном 

контексту 

2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка 

вежбања (онлајн) 

тест 

 

UNIT 6 

 

Gender equality 

Граматика: 

 

Изражавање жеља 

 

Пасивне конструкције- 

Causative 

--разуме начин граёења конструкција за 

изражавање жеља у садашњости и прошлости 

-изражава жењу у садашњости и 

прошлости 

- разуме начин граёења пасивних 

конструкција- Causative 

-употребљава пасивну конструкцију- Causative у 

реченичном контексту 

2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка 

вежбања (онлајн) 

UNIT 7 

 

Shopping 

experience 

Граматика: 

 

Индиректни говор 

-разуме правила за превоёење реченица из 

управног у неуправни говор 

-врши реченичне трансформације из 

2 вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-интерактивна граматичка 

вежбања (онлајн) 



 

 

  управног у неуправни говор   

Укупно  14  

 

 

 

Француски језик 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-ПЛАН И ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК-ГИМНАЗИЈА РАЗРЕД-IV 

Недељни фонд-1 час 

 

Годишњи фонд-37 (укупан фонд за све разреде) ЦИЉЕВИ 

ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и pостизање бољег општег успеха из предмета. 

 

ОБЛАСТ-ТЕМА 

 

 

 

РЕЦЕПЦИЈА 

ИСХОДИ 

 

 

) Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да 

учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, 

спорт)(основни ниво); 

 

сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно 

да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању 

оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје 

утиске, планове и очекивања 

 

Користи релативно спонтано и самостално 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Именичка група 

Глаголска група 

Предлози 

Прилози 

 

Модалитети и форме реченице 

 

1) Директни и индиректни говор. 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



 

 

ПРОДУКЦИЈА 

 

 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 

циљни језик као језик комуникације у учионици 

са наставником и са осталим ученицима и ученицама; – описује 

особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у 

садашњости, прошлости и будућности, 

 

-;попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном 

и образовном домену; – пише белешке , поруке (имејлове, СМС 

поруке и сл.) да би тражио или пренео релевантне информације 

користећи окружења и подручја интересовања; – описује особе и 

догаёаје поштујући правила кохерентности користећи 

фреквентне речи и изразе; – пише о властитом искуству 

описујући своје утиске и осећања, износећи мишљења, планове и 

очекива(основни ниво) 

 

препознаје и наводи најзначајније личности и догаёаје културе 

земље/ земаља чији језик учи и разуме њихову улогу у светским 

оквирима; – познаје правила понашања, 

 

преноси суштину и најважније појединости поруке са матерњег 

на страни језик/са страног на матерњи, додајући, по потреби, 

једноставнија објашњења и обавештења, писмено и 

усмено;(основни ниво) 

2) Систематизација интерогативног и 

императивног модалитета. 

 

3) Систематизација негације. 

 

Сложене реченице 

 

 

 

Сложене реченице 1) Систематизација 

координирања реченице са везницима et,

 ou, mais, car и 

прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, 

donc, puis, pourtant, par contre, par conséquent, au 

contraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

37 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности 



 

 

ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно 

учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним 

условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

-;активности ученика на часовима 

 

 

 

Биологија 

Назив предмета: Биологија - допунска настава Гимназија: 

природно- математички смер Разред: четврти 

 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике 

који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, 

оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

 



 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Еволуција 

људске врсте 
3  

Еволуциони механизми. Специјација. Предачаке и 

изведене особине Примата. Адаптације на живот у 

крошњи дрвећа и сложеним друштвеним заједницама. 

Филогенија Примата. Филогенија Хоминоидеа. Фосили 

аустралопитецина и рода Хомо. Еволуција рода Хомо. 

Фосилне врсте људи. Еволуција величине лобање и 

мозга бипедалних хоминина и рода Хомо. 

– доведе у везу промене генетичке структуре популације са појединачним 

еволуционим факторима; 

– конструише филогенетско стабло у оквиру реда Примата, групе хоминида, 

на основу разлика у граёи тела, величине лобање и начина живота; 

– илуструје примерима утицај срединских, генетичких и културних 

чинилаца на еволуцију људи; 

– користи информације добијене на основу познатих генетичких података у 

анализи могућих праваца миграција људских популација; 

– дискутује значај теорије еволуције за развој цивилизације и друштва, на 

основу постојећих доказа; 

Екологија 5  

Геофизички услови биосфере. Градијенти 

 

– повеже просторни и временски распоред кључних 



 

 

  еколошких фактора и распоред биома на 

Земљи. Еколошки фактори и утицај на организме. 

Медијуми животне средине. Популација. 

Популациони атрибути. 

Популациони процеси и њихови 

параметри. 

Модели раста популације. Интраспецијска 

компетиција. Еколошка валенца и еколошка 

ниша. Станиште. Ареал врсте. 

Адаптивна вредност популације. Абиотички фактори 

као агенси селекције. Интерспецијски (трофички) 

односи, њихова корелација са нишом. 

Коеволуција. 

Еколошки системи и њихова хијерархија. Компоненте 

екосистема. 

Биоценоза - структурне и функционалне 

карактеристике. 

Процеси у екосистемима. 

Екосистемске услуге. 

Биогеохемијски циклуси. 

Антропогена дисрупција биогеохемијских циклуса и 

нарушавање атмосфере. 

Губитак земљишта. Деградација 

биодиверзитета. 

абиотичких еколошких фактора са распоредом биома на 

Земљи; 

– изведе закључке о динамици популационих процеса на основу података 

о својствима популације и условима средине; 

– доведе у везу распрострањење, динамику и еволуцију популације са 

интерспецијским интеракцијама и дејством абиотичких чинилаца; 

– интерпретира популациону динамику у контексту еволуционих 

механизама; 

– на примерима анализира компоненте и кључне процесе екосистема; . 

– идентификује кључне екосистемске услуге на примерима природних 

екоситема и вреднује њихов значај за људску заједницу; 

– образложи утицај климатских промена на губитак биодиверзитета; 

– вреднује своје обрасце коришћења ресурса сходно свом еколошком 

отиску; 

– анализира кључне облике антропогеног нарушавања биогеохемијских 

циклуса; 

– осмисли и спроведе истраживање користећи једноставне процедуре, 

техникe, инструменте и литературу, односећи се одговорно према 

преузетим обавезама, сопственом здрављу, сарадницима, животној средини 

и културном наслеёу; 

– формулише истраживачко питање и задатак; 

– прикупи, одабере и обради информације релевантне за истраживање, 

користећи ИКТ и поуздане изворе информација, поштујући правила 

чувања приватности података; 

– прикаже, наводећи изворе података, и образложи резултате истраживања, 

користећи језик и стил комуникације специфичан за биологију; 

– изнесе и вреднује аргументе на основу доказа; 

– сараёује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, дајући лични 

допринос постизању договора и афирмишући толеранцију и равноправност у 

дијалогу; 



 

 

   – критички и аргументовано процени сопствени рад и рад сарадника у групи, 

тако да унапреди рад групе 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за четврти разред организован је кроз 2 наставне теме. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Хемија 

Предмет : Хемија 



 

 

Разред : IV 

 

Подручје рада: гимназија 

 

Смер : природно - математички 

 

Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију 

упорност, самосталност и тачност у раду, боље разумевање појмова, побољшање логичког повезивања . 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

 описује заступљеност биомолекула у живим 

системима и наводи њихову улогу, физиолошко 

дејство имајући у виду корисне и штетнe аспекте; 

 наводи значај и примену природних и 

синтетичких биомолекула; 

 критички разматра употребу биомолекула њихов 

утицај на здравље и околину; 

 именује и хемијским формулама приказује 
мономерене јединице биополимера; 

 повезује структуру биомолекула са њиховим 
физичким и хемијским својствима; 

 повезује различите нивое структурне организације 

биомолекула са њиховом улогом у живим 
системима; 

 испитује огледима физичка и хемијска својства 

представника биомолекула; 

 класификује биомолекуле према 

производима хидролизе; 

 објашњава појам стереоизомерије на примеру 

биомолекула; 

 објашњава хемијске промене 

једноставнијих биомолекула у 

Теоријски основ за 

изучавање биохемије 

Елементи и њихова улога у живим системима и животној 

средини. 

Вода у живим системима. Састав и својства телесних 

течности (растворљивост састојака, хидрофилност и 

липофилност, рН вредност и пуфери). 

Природни и синтетички биомолекули – заступљеност, састав, 

својства, улога и утицај на здравље и животну средину. Од 

макромолекула до организма. 

Хемија ћелије. 

Размена супстанци и енергије у ћелији. 

5 

Амино-киселине, 

пептиди и протеини 

Амино-киселине – физичка и хемијска својства. 

Пептидна веза. Пептиди. 

Протеини. Нивои структуре протеина. Ензими. Хормони. 

Метаболизам протеина. 

7 

Угљени хидрати Моносахариди. Хејвортове и Фишерове формуле. 

Стереоизомерија моносахарида. Дисахариди. 

Полисахариди. Гликозиди. 

Физичка и хемијска својства угљених хидрата. 

Метаболизамугљених хидрата. 

8 

Липиди Осапуњиви и неосапуњиви липиди. Масне 5 



 

 

организму и пише једначине реакција 

којима то илуструје; 

 објашњава биохемијске реакције са аспекта 
кинетике и термохемије; 

 објашњава састав, хемијска својства и улогу 
пуфера у живим системима; 

 објашњава катаболизам и анаболизам; 

 објашњава основне принципе и значај процеса 
репликације, транскрипције и транслације; 

кванитативно тумачи хемијске промене и процесе у 

реалном контексту. 

 киселине. Масти и уља. Хидрогенизација и 

сапонификација. 

Метаболизам липида 

 

Нуклеинске 

киселине 

Рибонуклеотиди. Дезоксирибонуклеотиди. 

ДНК и РНК. 

Репликација.Транскрипција. Транслација. 

3 

Витамини Класификација и структура витамина. 

Својства витамина. 

Веза измеёу витамина и метаболизма. 

2 

Aлкалоиди и 

антибиотици 

Класификација алкалоида, физиолошко дејство и злоупотреба. 

Улога и примена антибиотика. 
3 

УКУПНО  33 

 

 

I Планирање наставе и учења 

 

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Претходном табелом су 

обухваћене све теме и сви садржаји, јер се не може унапред знати који ученици ће имати проблема и у којим темама. 

Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. II Оставаривање наставе и учења 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији. 

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похаёају. Може се остваривати кроз усмени и писани рад, различита 

вежбања и тестове, домаће задатке. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника и у књизи евиденције о образовно-васпитном 

раду, односно есДневнику. 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања и све активности , усмена одговарања, ураёене писане провере могу бити и 

сумативно оцењене. 



 

 

Физика 

Допунска настава за физику IV разред 

 

Месец Број часова Садржај рада Облици извоёења Циљеви и задаци 

IX - - - - 

X 4 Релативистичка механика Индивидуални и фронтални Боље разумевање 

XI 4 Фотоефекат -II- -II- 

XII 4 Атомски спекрти -II- -II- 

I 3 Полупроводници -II- -II- 

II III 

IV 
2 

4 

3 

Полупроводници 

 

Физика атомског језгра Физика 

атомског језгра 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

 

Математика 

Назив предмета: Математика 

Образовни профил: Природно-математички Разред: Четврта 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике 

који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког 

мишљења, оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

 

Тема 

 

Бр. 

час 

 

 

Садржаји 

 

 

Исходи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ 

НИЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Гранична вредност низа. Збир бесконачног геометријског низа. 

Број е 

– израчуна граничну вредност низа, анализира и 

интерпретира понашање низа; анализира и образложи поступак 

решавања задатка и дискутује број решења; – користи математички 

језик за систематично и прецизно представљање идеја и решења; – 

доказује једноставније математичке теореме и аргументује решења 

задатака; – проблеме из свакодневног живота преведе на 

математички језик и добијени математички модел реши водећи 

рачуна о реалном контексту 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИЈЕ 

35 . Важнији појмови и својства реалних функција реалне 

променљиве. Сложена функција. Инверзна функција. Преглед елементарних 

функција. Гранична вредност функције. 

Непрекидност функције (геометријски смисао). Асимптоте 

– израчуна граничне вредности функција и решава 

проблеме користећи својства непрекидности функција; – одреди 

сложену и инверзну функцију; – користи основна својства функција 

(домен, периодичност, парност, монотоност, нуле и знак...); 

– израчуна извод функције по дефиницији, као и применом правила 

диференцирања; анализира и образложи поступак решавања задатка 

и дискутује број решења; – користи математички језик за 

систематично и прецизно представљање идеја и решења; – доказује 

једноставније математичке теореме и аргументује решења задатака; 

– проблеме из свакодневног живота преведе на математички језик и 

добијени математички модел реши водећи 

рачуна о реалном контексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

. Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и брзине). Основне теореме 

о изводу, изводи елементарних функција. Диференцијал и његова примена код 

апроксимације функција. Испитивање функције и њен график. Примена извода на 

екстремалне проблеме 

– примени диференцијални рачун на решавање 

различитих проблема, укључујући екстремалне и друге проблеме 

оптимизације у природним и друштвеним наукама и свакодневном 

животу; – испита ток и скицира график функције; – изабере 

одговарајући метод и одредианализира и образложи поступак 

решавања задатка и дискутује број решења; – користи математички 

језик за систематично и прецизно представљање идеја и решења; – 

доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује решења задатака; – проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички 



 

 

   језик и добијени математички модел реши водећи 

рачуна о реалном контексту 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЛ 

 

 

 

 

 

30 

 

 

. Неодреёени интеграл. Таблица интеграла и основна правила. Метод смене 

променљиве, метод парцијалне интеграције. 

Одреёени интеграл, Њутн-Лајбницова формула. Примене одреёеног 

интеграла 

неодреёени интеграл; – примени одреёени интеграл 

на решавање различитих проблема; анализира и образложи поступак 

решавања задатка и дискутује број решења; – користи математички 

језик за систематично и прецизно представљање идеја и решења; – 

доказује једноставније математичке теореме и аргументује решења 

задатака; – проблеме из свакодневног живота преведе на 

математички језик и добијени математички модел реши водећи 

рачуна о реалном контексту 

 

 

 

 

 

КОМБИНАТОРИКА 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Основна правила. Варијације. Пермутације. Комбинације (без понављања). 

Биномни образац 

– примени елементе комбинаторике у реалним ситуацијама; – 

примени биномни образац на решавање различитих проблема 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број 

решења; – користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; – доказује једноставније 

математичке теореме и аргументује решења задатака; – проблеме из 

свакодневног живота преведе на математички језик и добијени 

математички модел реши водећи рачуна о реалном 

контексту 

 

 

 

 

 

ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА 

 

 

 

 

22 

 

 

Случајни догаёаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и независност. Биномна 

вероватноћа. Случајне величине. Формирање квадратне матрице вероватноћа неког 

коначног физичког система. Степеновање матрице реда 2, односно реда 3. 

Одреёивање вероватноће неког будућег догаёаја на основу вероватноће претходно 

реализованог догаёаја. Популација, обележје и узорак. Очекивана вредност и 

дисперзија. 

Прикупљање, среёивање, графичко приказивање и нумеричка обрада података. 

Оцене вероватноће, средње вредности и дисперзије. Биномна, Пуасонова и 

нормална расподела 

одреди вероватноћу случајног догаёаја; – одреди 

вероватноћу неког будућег догаёаја на основу вероватноће 

претходно реализованог догаёаја и на основу тога доноси 

одлуодреди очекивану вредност и дисперзију случајне величине; – 

изврши мање статистичко истраживање, обради резултате, прикаже 

их и интерпретира 

анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број 

решења; – користи математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; – доказује једноставније 

математичке теореме и аргументује решења задатака; – проблеме из 

свакодневног живота преведе на математички језик и добијени 



 

 

   математички модел реши водећи рачуна о реалном 

контексту 

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама меёу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

–интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних предмета 

– активним методама наставе и учења; 

– повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свакодневном животу; 

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења кроз проналажење додатних информација, 

критичко разматрање.Треба имати у виду да се неке планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод или изнад могућности ученика, 

не обезбеёују остваривање исхода учења, не доприносе развоју компетенција, не одговарају садржају итд. Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика 

и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, које процесе код ученика подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памћења), којим 

исходима и компетенцијама води. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену 

развоја компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 показивање практичних вештина 

 активности ученика на допунској настави 

 

 

Рачунарство и информатика 

Предмет: Рачунарство и информатика 



 

 

Разред: Четврти 

Смер: Природно-математички Циљ и 

задаци: 

Допунска настава се организује за ученике који имају потешкоће у погледу стицања елементарних знања у некој области. 

Допунску наставу похаёају ученици који у редовној настави нису били успешни. Часови могу бити организовани и за поједине ученике који нису савладали само неке делове из 

целине или за ученике који су дуже одсуствовали са редовне наставе ( наставе вежби). 

Неки часови ће бити само инструктивне природе (часови допунске наставе сводити на консултације). 

На часовима допунске наставе треба да се оствари максимална индивидуализација рада и непрекидно праћење напредовања сваког ученика. 

Циљ допунске наставе рачунарства и информатике је : 

–да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиёа програм; 

–да се ученици опособе да садржаје који следе боље и лакше схватају. Задаци допунске 

наставе су да ученици: 

– развијају свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и значај информатике за савремено друштво; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основних информатичких термина; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за правилно коришћење стручне литературе; 

– буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

 

Основни ниво 

–Наводи предности рада са базама података (БП) у оносу на конвенционалну организацију података. Наводи врсте БП, основне појмове, особине релација. Наводи улогу система за 

управљање базом података (СУБП), наводи примере СУБП. Користи већ креирану релациону БП. 

 

– Ученик разликује могућности клијентских и серверских скриптова и разуме проблеме које није могуће решити клијентским скриптовима. Уме да наведе језике и библиотеке који се 

користе за писање серверских скриптова и познаје основну синтаксу неког од њих. 

 

– Ученик прави паралеле измеёу „класичних” области и савремених, које су још увек у фази истраживања, развоја и експерименталне примене. 

 

Област/Тема 

 

Садржај 

 

Исходи 

 

∑ 

1. Базе података 1, 2.Базе података 

 

3, 4. Типови података 

– објасни улогу базе података у савременим 

информационим системима; 

– креира базу и табеле коришћењем графичког 

 



 

 

   

5, 6. Креирање и рад са табелама 

 

7, 8. Сортирање и филтрирање података 

 

9, 10. Кључ, релације 

 

11, 12. Креирање једноставних упита 

 

13, 14. Креирање форме и извештаја 

интерфејса одабраног СУБП; 

– врши упите и обраёује податке; 

– администрира базом података на основном нивоу; 
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2. Рачунарске 

мреже 

15. Појам рачунарске мреже 

 

16. Адресирање на интернету 

 

17. Интернет протоколи 

 

18. Интернет ствари 

– објасни структуру и принципе функционисања 

савремених рачунарских мрежа; 

– разликује начине адресирања на различитим мрежним 

слојевима; 

– објасни појам и примере протокола; 
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3. Серверско веб 

програмирање 

19. Улога клијента и сервера у веб апликацијама 

 

20. Основни елементи одабраног језика за креирање серверских 

скрипти (променљиве, изрази, наредбе, структуре података) 

 

21. Пренос података измеёу клијента и сервера 

 

22. Обрада података коришћењем серверских скриптова 

 

23. Динамичко генерисање веб-странице коришћењем серверских 

скриптова 

 

24. Програмски интерфејс према базама података и употреба база 

података у веб-апликацијама. 

–објасни улоге веб-клијената и веб-сервера; 

– користи основне елементе језика и програмског интерфејса за 

креирање серверских скрипти; 

– креира серверски скрипт који прихвата и обраёује 

податке унете у формулар на веб- страници; 

– формира садражај веб-стране на основу података; 

– изврши упит из скрипта према бази података; 
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2. Обрада 

савременог 

рачунарства 

15. Представљање актуелних области рачунарства - 

машинско учење 

 

16. Представљање актуелних области рачунарства – вештачка 

интелигенција, роботика 

 

17. Представљање актуелних области рачунарства – криптографија 

 

18. Паметни градови 

 

 

19. Обрада великих количина података 

 

20. Квантни рачунари 

– наведе актуелне области рачунарства и проблеме 

који они решавају. 
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Укупан број часова 

 

30 

 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Назив наставног предмета: Физичко и здравствено васпитање 

 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном 

развоју личности ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају 

одреёени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Четврти 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 



 

 

- Именује моторичке способности које треба 

развијати 

- Примени адекватна средства 

- Учествује на школском такмичењу и у систему 

школских спортских такмичења 

 

Провера физичких 

способности(иницијалн о 

тестирање) 

 

- Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и функционалних способности 
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Кратко опише основне карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице; 

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

 

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа Скок увис 

леёном 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим 

реализованим атлетским дисциплинама. 
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- Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим кретањима 

Спортска гимнастика са 

елементима 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 
2 



 

 

-изводи ротације тела акробатике: Вежбе на 

справама и тлу 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

 

 

 

 

 

 

Користи елементе технике у игри Примењује 

правила у игри 

Учествује на спортским такмичењима 

 

 

 

 

 

Спортска игра(Рукомет, 

Кошарка, одбојка,фудбал) 

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре; 

• Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке 

припремљености ученика у складу са изборним програмом за 

дату игру. На основу претходних умења у техници и тактици 

наставник планира конкретне садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, организује наставу за коју 

ученици покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, организовати наставу 

пливања (посебно обуку за непливаче). 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе, 

активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни 

живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи 

разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима 

се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно 

утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који 



 

 

похаёају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим 

школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких 

активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 

часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других 

ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у конкретним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

36) Компетенцију за целоживотно учење 

37) Комуникацију 

38) Решавање проблема 

39) Сарадњу 

40) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 



 

 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и 

потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја  и погрешака, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну 

наставу, секције, ванаставне  активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапреёивања компетенција 

ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у 

установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и 

наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 

унапреёивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се 

кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапреёење практичног 

вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и 

дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и асимилује нова 

знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 

способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете, 

да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 



 

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички 

и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одреёених 

тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да пронаёе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијама када ради са другим ученицима буде 

ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других; 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се јављају. 

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одреёеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима. 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у 

складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на 

превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

 

Додатна настава 

 

Српски језик и књижевност Програм 

додатне наставе 

Српски језик и књижевност – четврти разред 

 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире предвиёене планом и програмом ,са циљем 

повезивања и примене наученог у свакодневном животу, стицање шире слике о књижевним и 



 

 

језичким питањима, развијање вишег облика писмености и креативности у писању и читању, припремање за такмичења и конкурсе на републичком и меёународном нивоу. 

 

Циљеви додатне наставе : 

 продубљивање знања стечених на редовној настави ; 

 припремање ученика да одрже предавање на неку, ваннаставну или наставну , занимљиву тему по сопственом избору или избору у договору са професором ; 

 избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима. 

 

Задаци додатне настави : 

 уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика 

 оцењивање 

Наставни 

садржај / активност 

Број часова Начин и поступак остваривања Активности 

ученика 

Језик 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Књижевност 15 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Језичка култура 4 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Програм за други разред организован је кроз 5 наставних садржаја. Наставник користи различите методе и облике рада. У 

настави се могу користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, 

глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у нашем граду. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- резултате такмичења; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Енглески 

Наставни предмет: Енглески језик 

Разред: 4 

Смер: природно математички 

Наставна област Тема Исходи Број часова Начин провере 

UNIT 1 

 

Different cultures 

 

the same 

language 

Граматика: 

 

Present Tenses 

 

Усмено изражавање: 

 

Talking about national 

-употреби одговарајуће садашње време 

у реченичном контексту 
2 -Граматичка вежбања 

 

 

-дијалог 



 

 

 parks -Изрази лични став на дату тему уз 

коришћење адекватних граматичко-

лексичких конструкција 

  

UNIT 2 

 

The natural 

world 

Граматика: Past 

Tenses Tenses 

overview 

-употреби одговарајуће прошло време 

у реченичном контексту 

употреби адекватно време у 

реченичном контексту 

2 -Граматичка вежбања 

UNIT 3 

 

Books and prizes 

 

Лексика: 

 

Проширивање лексичког 

фонда на тему уметности 

CLIL 

 

Уметник 

 

-разуме нове речи и фразе на тему 

уметности 

-наведе 

 

-наведе основне елементе 

биографије уметника 

-наведе основна дела уметника 

2 -вежбања на часовима додатне наставе 

 

-пројекат 

UNIT 4 

 

The world of 

science 

Граматика: 

 

Условне реченице 

-употреби одговарајући облик условних 

реченица у реченичном контексту, са 

акцентом на мешовитим 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 



 

 

 Писано изражавање: 

 

Завршити причу 

кондиционалима 

 

 

-напише адекватан завршетак приче 

  

UNIT 5 

 

People, places, 

tradition... 

Граматика: 

 

Индиректни говор 

 

 

Усмено изражавање: 

 

Урбана легенда или мит 

-изврши реченичну трансформацију из 

директног у индиректни говор уз 

слагање времена 

-изрази лични став на тему мита или 

урбане легенде уз коришћење 

адекватних граматичко-лексичких 

конструкција 

2 -вежбања на редовним часовима 

 

-индивидуални домаћи задатак 

 

-дијалог 

 

UNIT 6 

 

Gender equality 

Граматика: 

 

употреба пасивних 

конструкција 

Писано изражавање: 

 

Представљам филм 

-Употреби одговарајућу пасивну 

конструкцију уз допуну одговарајућим 

обликом инфинитива 

- представи филм и да лични став о 

филму легенде уз коришћење 

адекватних граматичко-лексичких 

конструкција 

2 -индивидуални домаћи задатак 

 

-пројекат 

UNIT 7 

 

Shopping 

experience 

Читање: 

 

Енглеска књижевност 

-разуме значење и даје лични став на 

тему дела из енглеске књижевности 
2 разговор 
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Француски језик 

РАЗРЕД-IV 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС 

 

ГОДИШЊИ ФОНД-37 ЧАСОВА(укупно за све разреде) ЦИЉЕВИ 

ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

ЦИЉ додатне наставе је проширивање и продубљивање знања за даровите и талентоване ученике који желе да усавршавају знања из француског језика на свим нивоима од рецепције до 

продукције,интеракције,медијације и знања о језику,као и да учествују на такмичењима и конкурсима из француског језика. 

 



 

 

ОБЛАСТ-ТЕМА 

 

 

 

РЕЦЕПЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДУКЦИЈА 

ИСХОДИ 

 

 

 

– разуме једноставне књижевне текстове различитих 

жанрова (поезија, проза, драма), у којима се појављују 

учесталије метафоре; 

– открива значење непознатих речи у писаном 

тексту на основу познатог контекста и језичког 

предзнања; 

 

користи релативно спонтано и самостално циљни језик као 

језик комуникације у учионици са наставником и са 

осталим ученицима и ученицама; – описује особе, радњу, 

место, доживљај или актуелна 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Именичка група 1) Систематизација употребе 

детерминаната: партитивних чланова и партитивног 

de; присвојних и показних придева; основних, 

редних бројева. 2) Систематизација рода и броја 

именица и придева, пореёења придева и именица. 3) 

Систематизација заменица: личних ненаглашених 

(укључујући и заменицу on) и наглашених; заменица 

за директни и индиректни објекат; показних и 

присвојних; упитних. Глаголска група 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 

дешавања у садашњости, прошлости и 

будућности, користећи познате језичке и ванјезичке 

елементе; – саопштава и интерпретира најважније 

информације садржаја писаних, илустрованих и усмених 

текстова на теме предвиёене наставним програмом, 

користећи познате језичке елементе; – саопштава и 

интерпретира најважније информације садржаја кратких 

емисија, видео записа на теме предвиёене наставним 

програмом, користећи познате језичке елементе ; – износи 

своје мишљење, изражава и образлаже ставове и реагује 

на мишљење и ставове других (допадање/недопадање 

итд.), користећи познате и једноставне језичке елементе; – 

започиње и учествује у дијалогу и размењује мишљења и 

информације у вези са својим окружењем и свакодневним 

ситуацијама; 

 

илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава; – резимира прочитани/преслушани текст о 

блиским, познатим и обраёиваним друштвеним темама 

користећи једноставна језичка средства; – пише о блиским 

темама из свог окружења и подручја интересовања; – 

описује особе и догаёаје поштујући правила 

кохерентности користећи фреквентне речи и изразе; – 

пише о властитом искуству описујући своје утиске и 

осећања, износећи мишљења, планове и очекивања, 

једноставним језичким средствима 

 

 

користи знање страног језика у различитим видовима 

реалне комуникације 

1) Систематизација глаголских времена 

индикатива (презент, сложени перфект, имперфект, 

плусквамперфект, футур први), као и 

перифрастичних конструкција: блиског футура, 

блиске прошлости. 2) Систематизација фреквентних 

униперсоналних глагола. 

3) Систематизација презента кондиционала. 4) 

Презент субјунктива најфреквентнијих глагола 

(после il faut que, il vaut mieux que, il est nécessaire 

que, il est possiblе que и глагола заповести, жеље и 

осећања). Предлози 

1) Систематизација употребе предлога и 

фреквентних предложних израза (par rapport à, à côté 

de, au lieu de, à l’occasion de, à l’aide de, malgré). 2) 

Систематизација предлога за време и временских 

одредница (depuis, ça fait … que, en, dans, pour, il y a). 

Прилози 1) Систематизација прилога за место, време, 

начин, количину (интензитет). 2) Пореёење прилога. 

Модалитети и форме реченице 1) Директни и 

индиректни говор. 2) Систематизација 

интерогативног и императивног модалитета. 3) 

Систематизација негације. Сложене реченице 1) 

Систематизација координирања реченице са 

везницима et, ou, mais, car и прилозима/прилошким 

изразима c’est pourquoi, donc, puis, pourtant, par contre, 

par conséquent, au contraire. 

2) Систематизација зависних реченица са 

најфеквентнијим везницима: релативних са 

заменицама qui, que, où; временских са везницима 

quand, chaque fois que, pendant que, depuis que; 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 

 (електронске поруке, СМС поруке, 

дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже) 

 

 

преноси суштину и најважније појединости поруке са 

матерњег на страни језик/са страног на матерњи, додајући, 

по потреби, једноставнија објашњења и обавештења, 

писмено и усмено; – у писаном облику резимира на 

структурисан начин садржај краћег текста, аудио или 

визуелног записа и краће интеракције; – у усменом облику 

преноси садржај писаног или усменог текста, 

прилагоёавајући га исказаним или претпостављеним 

потребама саговорника; – користи одговарајуће 

компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа 

које се јављају, на пример: преноси садржај уз употребу 

описа, парафраза и сл.; 

узрочних са везницима parce que и 

comme (рецептивно) ; финалних са везником 

pour que/pour+инфинитив; хипотетичних са 

везником si 
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Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Остваривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу.. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно 

учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 



 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

-учествовање на конкурсима и такмичењима; 

 

- активности ученика на часовима 

 

 

 

Социологија 

Филозофија 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за 

 шира знања из предмета, 

 истрживачки рад, 

 самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 



 

 

 проширивање стечених знања и њихова примена, 

 примена савремених технологија –интернет... Ангажоване ученике стога 
треба стимулисати (похвале, награде) 

Редни број 

наставне теме 
Број часова Наставни 

садржај 
Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности ученика 

 

 

1. 

 

 

9 

 

 

Епистемолошке теме 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

метода 

-илустративна 

метода 

 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке 

решавају задатке, одговарају на питања 

 

 

2. 

 

 

9 

 

 

Појмови и 

судови 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

метода 

-илустративна 

метода 

 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке 

решавају задатке, одговаарју на питања 

 

 

3. 

 

 

9 

 

 

Закључивање 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

метода 

 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке 

решавају задатке, одговарају на питања 

 

 

4. 

 

 

9 

 

 

Општа 

методологија 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

-дијалошка 

метода 

-илустративно- 

демонстративна 

метода 

 

 

Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке 

решавају задатке, одговарају на питања 



 

 

Биологија 

Назив предмета: Биологија – додатна настава Гимназија: 

природно-математички смер Разред: четврти 

 

Циљ наставе учења: 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Еволуција 

људске врсте 
22 часа 

11+11 

 

Еволуциони механизми. Специјација. Предачаке и 

изведене особине Примата. Адаптације на живот у 

крошњи дрвећа и сложеним друштвеним заједницама. 

Филогенија Примата. Филогенија Хоминоидеа. Фосили 

аустралопитецина и рода Хомо. Еволуција рода Хомо. 

Фосилне врсте људи. Еволуција величине лобање и мозга 

бипедалних хоминина и рода Хомо. 

– доведе у везу промене генетичке структуре популације са појединачним 

еволуционим факторима; 

– конструише филогенетско стабло у оквиру реда Примата, групе 

хоминида, на основу разлика у граёи тела, величине лобање и начина 

живота; 

– илуструје примерима утицај срединских, генетичких и културних 

чинилаца на еволуцију људи; 

– користи информације добијене на основу познатих генетичких 

података у анализи могућих праваца миграција људских 

популација; 

– дискутује значај теорије еволуције за развој цивилизације и друштва, на 

основу постојећих доказа; 

Екологија 44 часa 

22+22 

 

Геофизички услови биосфере. Градијенти еколошких 

фактора и распоред биома на Земљи. Еколошки 

фактори и утицај на организме. Медијуми животне 

средине. 

Популација. Популациони атрибути. Популациони 

процеси и њихови параметри. Модели раста популације. 

Интраспецијска компетиција. Еколошка валенца 

и еколошка ниша. Станиште. Ареал врсте. 

Адаптивна вредност популације. Абиотички 

 

– повеже просторни и временски распоред кључних абиотичких еколошких 

фактора са распоредом биома на Земљи; 

– изведе закључке о динамици популационих процеса на основу података 

о својствима популације и условима средине; 

– доведе у везу распрострањење, динамику и еволуцију популације са 

интерспецијским интеракцијама и дејством абиотичких чинилаца; 

– интерпретира популациону динамику у контексту еволуционих 

механизама; 



 

 

  фактори као агенси селекције. 

Интерспецијски (трофички) односи, њихова корелација са 

нишом. Коеволуција. 

Еколошки системи и њихова хијерархија. Компоненте 

екосистема. 

Биоценоза - структурне и функционалне 

карактеристике. 

Процеси у екосистемима. 

Екосистемске услуге. 

Биогеохемијски циклуси. 

Антропогена дисрупција биогеохемијских циклуса и 

нарушавање атмосфере. Губитак земљишта. Деградација 

биодиверзитета. 

– на примерима анализира компоненте и кључне процесе 

екосистема; . 

– идентификује кључне екосистемске услуге на примерима 

природних екоситема и вреднује њихов значај за људску заједницу; 

– образложи утицај климатских промена на губитак биодиверзитета; 

– вреднује своје обрасце коришћења ресурса сходно свом еколошком 

отиску; 

– анализира кључне облике антропогеног нарушавања биогеохемијских 

циклуса; 

– осмисли и спроведе истраживање користећи једноставне процедуре, 

техникe, инструменте и литературу, односећи се одговорно према 

преузетим обавезама, сопственом здрављу, сарадницима, животној 

средини и културном наслеёу; 

– формулише истраживачко питање и задатак; 

– прикупи, одабере и обради информације релевантне за истраживање, 

користећи ИКТ и поуздане изворе информација, поштујући правила 

чувања приватности података; 

– прикаже, наводећи изворе података, и образложи резултате 

истраживања, користећи језик и стил комуникације специфичан 

за биологију; 

– изнесе и вреднује аргументе на основу доказа; 

– сараёује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, дајући 

лични допринос постизању договора и афирмишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу; 

– критички и аргументовано процени сопствени рад и рад сарадника у 

групи, тако да унапреди рад групе 

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 



 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за четврти разред организован је кроз 2 наставне теме. Наставник  користи  различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним 

условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Хемија 

Предмет : Хемија 

 

Разред : IV 

 

Подручје рада: гимназија 

 

Смер : природно - математички 



 

 

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију и који су на редовним часовима показали висок ниво 

савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

 описује заступљеност биомолекула у  Елементи и њихова улога у живим системима и животној 

средини. 

Вода у живим системима. Састав и својства телесних 

течности (растворљивост састојака, хидрофилност и 

липофилност, рН вредност и пуфери). 

Природни и синтетички биомолекули – заступљеност, 

састав, својства, улога и утицај на здравље и животну 

средину. Од макромолекула до организма. 

Хемија ћелије. 

Размена супстанци и енергије у ћелији. 

3 

живим системима и наводи њихову   

улогу, физиолошко дејство имајући у   

виду корисне и штетнe аспекте;   

 наводи значај и примену природних и 

синтетичких биомолекула; 

 критички разматра употребу 

биомолекула њихов утицај на 

 

Теоријски основ за 

изучавање 

биохемије 

 

здравље и околину;   

 именује и хемијским формулама   

приказује мономерене јединице   

биополимера;   

 повезује структуру биомолекула са њиховим 

физичким и хемијским 

  

 

Амино-киселине, пептиди и 

протеини 

Амино-киселине – физичка и хемијска својства. 

Пептидна веза. Пептиди. 

Протеини. Нивои структуре протеина. Ензими. Хормони. 

Метаболизам протеина. 

7 

својствима;  

 повезује различите нивое структурне  

организације биомолекула са  

њиховом улогом у живим системима;  

 испитује огледима физичка и хемијска 

својства представника 

 

 Моносахариди. Хејвортове и Фишерове формуле. 

Стереоизомерија моносахарида. Дисахариди. 

Полисахариди. Гликозиди. 

Физичка и хемијска својства угљених хидрата. 

Метаболизамугљених хидрата. 

9 

биомолекула;   

 класификује биомолекуле према 

производима хидролизе; 
Угљени хидрати 

 

 објашњава појам стереоизомерије на   

примеру биомолекула;   

 објашњава хемијске промене једноставнијих 

биомолекула у организму и пише једначине 

реакција којима то илуструје; 

 објашњава биохемијске реакције са аспекта 
кинетике и термохемије; 

  

 

Липиди 

Осапуњиви и неосапуњиви липиди. Масне киселине. 

Масти и уља. Хидрогенизација и сапонификација. 

Метаболизам липида 

6 

Нуклеинске 

киселине 

Рибонуклеотиди. Дезоксирибонуклеотиди. 

ДНК и РНК. 

3 



 

 

 објашњава састав, хемијска својства и улогу 
пуфера у живим системима; 

 објашњава катаболизам и 

анаболизам; 

 објашњава основне принципе и значај 

процеса репликације, транскрипције и 

транслације; 

кванитативно тумачи хемијске промене и процесе у 

реалном контексту. 

 Репликација.Транскрипција. Транслација.  

 

Витамини 
Класификација и структура витамина. 

Својства витамина. 

Веза измеёу витамина и метаболизма. 

2 

 

Aлкалоиди и антибиотици 
Класификација алкалоида, физиолошко 

дејство и злоупотреба. 

Улога и примена антибиотика. 

3 

УКУПНО  33 

 

 

I Планирање наставе и учења 

 

Планирање додатне наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Према могућностима ће бити 

обраёене теме, а што се експерименталног дела тиче, биће ураёен у оној мери коју омогућава опремљеност кабинета. У том смислу биће коришћене ИКТ, као замена. 

Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији. 

Кроз часове додатне наставе оствариваће се следеће: да ученици овладају основама научног метода, развијају аналитичко и критичко мишљење, у складу са могућностима, раде на 

развијању експерименталног рада, решавају теоријске и експерименталне проблеме, израёују различите материјале који се могу користити и у настави ( табеле, шеме, слике, презентације 

и сл. ) а доминантоно припремају за учешће на такмичењима из хемије. 

Додатна настава биће организована кроз индивидуални, рад у пару или групни рад, у зависности од броја ученика који је буде похаёао. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника и у књизи евиденције о образовно-васпитном 

раду, односно есДневнику. 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на додатној настави су предмет оцењивања и све активности могу бити и сумативно оцењене. 



 

 

Физика 

Додатна настава за физику-IV-Разред 

 

Месец Број 

часова 

Садржај рада Активности Облици извоёења Циљеви и задаци 

IX - - - - - 

X 4 Релативистичка механика Раде задатке Групни Боље разумевање 

XI 4 Релативистичкс механика -II- -II- -II- 

XII 4 Атомски спектри -II- -II- -II- 

I 3 Атомски спектри -II- -II- -II- 

II 2 Физика атомског језгра -II- -II- -II- 

III 4 Физика атомског језгра -II- -II- -II- 

IV  3 Физика атомског језгра -II- -II- -II- 

 

Математика 

Назив предмета: Математика- додатна настава Образовни 

профил: Природно-математички Разред: Четврти 

Циљ додатне наставе је да омогући талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештине из физике у складу са својим интересовањима, способностима и 

склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења,такмичарског духа и да допринесе њиховом оспособљавању за даље 

самообразовање.Додатним радом се обухватају ученици који постижу изузетне резултате у савладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање знања и вештина 

и који су обдарени и талентовани за одреёене области. На тај начин се ученицима којима је то потребно и који то желе и могу, пружа више информација него на редовној настави. Овим 

обликом се може поправити ситуација са мотивацијом ученика за учење, јер пад мотивације није обавезно и само резултат неуспеха, већ може да произаёе и из недовољно изазовног 

начина рада, недовољног обима предметних и других садржаја или недовољно захтевних задатака. Она пружа прилику да се изразе, додатно обликују и оснаже креативни и развојни 

потенцијали ученика. 

 

Тема 

 

Бр. 

час 

 

 

Садржаји 

 

 

Исходи 

 

 

ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ 

НИЗА 

 

 

 

15 

Гранична вредност низа. Збир бесконачног 

геометријског низа. Број е 

– израчуна граничну вредност низа, анализира и 

интерпретира понашање низа; анализира и образложи 

поступак решавања задатка и дискутује број решења; – 

користи 

математички језик за систематично и 



 

 

   прецизно представљање идеја и решења; – 

доказује једноставније математичке теореме и аргументује 

решења задатака; – проблеме из свакодневног живота 

преведе на математички језик и добијени математички 

модел реши водећи рачуна о реалном 

контексту 

ФУНКЦИЈЕ 35 . Важнији појмови и својства реалних 

функција реалне променљиве. Сложена функција. 

Инверзна функција. Преглед елементарних 

функција. Гранична вредност функције. 

Непрекидност функције (геометријски смисао). 

Асимптоте 

– израчуна граничне вредности функција и 

решава проблеме користећи својства непрекидности 

функција; – одреди сложену и инверзну функцију; – 

користи основна својства функција (домен, периодичност, 

парност, монотоност, нуле и знак...); – израчуна извод 

функције по дефиницији, као и применом правила 

диференцирања; анализира и образложи поступак 

решавања задатка и дискутује број решења; – користи 

математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; – доказује једноставније 

математичке теореме и аргументује решења задатака; – 

проблеме из свакодневног живота преведе на математички 

језик и добијени математички модел реши водећи рачуна о 

реалном 

контексту 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 
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. Прираштај функције. Извод функције (проблем 

тангенте и брзине). Основне теореме о изводу, изводи 

елементарних функција. Диференцијал и његова 

примена код апроксимације функција. Испитивање 

функције и њен график. 

Примена извода на екстремалне проблеме 

– примени диференцијални рачун на решавање различитих 

проблема, укључујући екстремалне и друге проблеме 

оптимизације у природним и друштвеним наукама и 

свакодневном животу; – испита ток и скицира график 

функције; – изабере одговарајући метод и одредианализира 

и образложи поступак решавања задатка и дискутује број 

решења; – користи математички језик за систематично и 

прецизно представљање идеја и решења; – доказује 

једноставније математичке теореме 

и аргументује решења задатака; – проблеме 



 

 

   из свакодневног живота преведе на 

математички језик и добијени математички модел реши 

водећи рачуна о реалном 

контексту 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЛ 
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. Неодреёени интеграл. Таблица интеграла и основна 

правила. Метод смене променљиве, метод 

парцијалне интеграције. Одреёени интеграл, Њутн- 

Лајбницова формула. Примене одреёеног интеграла 

неодреёени интеграл; – примени одреёени 

интеграл на решавање различитих проблема; анализира и 

образложи поступак решавања задатка и дискутује број 

решења; – користи математички језик за систематично и 

прецизно представљање идеја и решења; – доказује 

једноставније математичке теореме и аргументује решења 

задатака; – проблеме из свакодневног живота преведе на 

математички језик и добијени математички модел реши 

водећи рачуна о реалном 

контексту 

КОМБИНАТОРИКА  
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Основна правила. Варијације. 

Пермутације. Комбинације (без 

понављања). Биномни образац 

– примени елементе комбинаторике у реалним ситуацијама; 

– примени биномни образац на решавање различитих 

проблема анализира и образложи поступак решавања 

задатка и дискутује број решења; – користи математички 

језик за систематично и прецизно представљање идеја и 

решења; – доказује једноставније математичке теореме и 

аргументује решења задатака; – проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички језик и добијени 

математички модел реши водећи рачуна о реалном 

контексту 

ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА 
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Случајни догаёаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа 

и независност. Биномна вероватноћа. Случајне 

величине. Формирање квадратне матрице вероватноћа 

неког коначног физичког система. Степеновање 

матрице реда 2, односно реда 3. Одреёивање 

вероватноће неког будућег догаёаја на основу 

вероватноће претходно 

одреди вероватноћу случајног догаёаја; – одреди 

вероватноћу неког будућег догаёаја на основу 

вероватноће претходно реализованог догаёаја и на 

основу тога доноси одлуодреди очекивану вредност и 

дисперзију случајне величине; – изврши мање 

статистичко истраживање, обради 

резултате, прикаже их и интерпретира анализира и 

образложи поступак решавања 



 

 

  реализованог догаёаја. Популација, 

обележје и узорак. Очекивана вредност и дисперзија. 

Прикупљање, среёивање, графичко приказивање и 

нумеричка обрада података. Оцене вероватноће, 

средње вредности и дисперзије. 

Биномна, Пуасонова и нормална расподела 

задатка и дискутује број решења; – користи 

математички језик за систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; – доказује једноставније 

математичке теореме и аргументује решења задатака; – 

проблеме из свакодневног живота преведе на математички 

језик и добијени математички модел реши водећи рачуна о 

реалном 

контексту 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама меёу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

– активним методама наставе и учења; 

– повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свакодневном животу; 

– неговањем радозналости, такмичарског духа и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

 

II Остваривање наставе и учења 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења кроз проналажење додатних информација, критичко 

разматрање.Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, које процесе код ученика подстиче 

(са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памћења), којим исходима и компетенцијама води. Учешћем на  такмичењима  у  знању  ученици  се навикававају на 

рад и сагледавање значаја постигнутих резултата, развијање љубави према физици и осталим природим наукама.На тај начин врши афирмација ученика са посебним способностима као и 

подизање квалитета образовно-васпитног рада. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја 

компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 анализа проблемских и такмичарских задатака; 

 учешће ученика на такмичењима и манифестацијама; 



 

 

Рачунарство и информатика 

Предмет: Рачунарство и информатика Разред: 

Четврти 

Смер: Природно-математички 

 

Циљ и задаци: 

Циљ учења Рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље 

школовање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем концепата из рачунарских наука, ученик развија способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији послова уз 

помоћ информационо-комуникационих технологија и развија способност ефективног коришћења технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

 

Задаци додатне наставе су да ученици: 

– развијају свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и значај информатике за савремено друштво; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основних информатичких термина; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за правилно коришћење стручне литературе; 

– буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

 

– развијање способности ученика да креирају једноставну БП на основу корисничких захтева; креирају упите у БП користећи могућности СУБП и SQL језика (селекција, сортирање, 

филтрирање, упити агрегације; креира извештаје). 

 

– развијање способности ученика да креирају сложеније вишеслојне веб-апликације које истовремено обухватају клијентске скриптове, серверске скриптове и комуникацију са базом 

података. 

 

– стицање знања ученика на основу којих прави паралеле измеёу „класичних” области и савремених, које су још увек у фази истраживања, развоја и експерименталне примене. 

 

Област/Тема 

 

Садржај 

 

Исходи 

 

∑ 

1. Базе података 1, 2.Базе података 

 

3, 4. Типови података 

 

5, 6. Креирање и рад са табелама 

– објасни улогу базе података у 

савременим информационим системима; 

– креира базу и табеле коришћењем графичког 

интерфејса одабраног СУБП; 

 



 

 

  7, 8. Сортирање и филтрирање података 

 

9, 10. Кључ, релације 

 

11, 12. Креирање једноставних упита 

 

13, 14. Креирање форме и извештаја 

– врши упите и обраёује податке; 

– администрира базом података на основном 

нивоу; 
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2. Рачунарске мреже 15. Појам рачунарске мреже 

 

16. Адресирање на интернету 

 

17. Интернет протоколи 

 

18. Интернет ствари 

– објасни структуру и принципе 

функционисања савремених рачунарских мрежа; 

– разликује начине адресирања на 

различитим мрежним слојевима; 

– објасни појам и примере протокола; 
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3. Серверско веб 

програмирање 
19. Улога клијента и сервера у веб апликацијама 

 

20. Основни елементи одабраног језика за креирање серверских 

скрипти (променљиве, изрази, наредбе, структуре података) 

 

21. Пренос података измеёу клијента и сервера 

 

22. Обрада података коришћењем серверских скриптова 

 

23. Динамичко генерисање веб-странице коришћењем серверских 

скриптова 

 

24. Програмски интерфејс према базама података и употреба база 

података у веб-апликацијама. 

–објасни улоге веб-клијената и веб- сервера; 

– користи основне елементе језика и 

програмског интерфејса за креирање серверских 

скрипти; 

– креира серверски скрипт који прихвата и 

обраёује податке унете у формулар на веб-

страници; 

– формира садражај веб-стране на основу 

података; 

– изврши упит из скрипта према бази података; 
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2. Обрада савременог 

рачунарства 

15. Представљање актуелних области рачунарства - 

машинско учење 

 

16. Представљање актуелних области рачунарства – вештачка 

интелигенција, роботика 

 

17. Представљање актуелних области рачунарства – криптографија 

 

18. Паметни градови 

 

 

19. Обрада великих количина података 

 

20. Квантни рачунари 

– наведе актуелне области рачунарства 

и проблеме који они решавају. 
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Укупан број часова 

 

30 

 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Назив наставног предмета: Физичко и здравствено васпитање 

 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном 

развоју личности ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају 

одреёени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Четврти 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 



 

 

-Именује моторичке способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна средства 

- Учествује на школском такмишењу и у 

систему школских спортских такмичења 

 

Провера физичких 

способности(иницијалн о 

тестирање) 

 

- Вежбе обликовања (јачања, лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и функционалних способности 
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Кратко опише основне карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању 

основних моторичких особина за дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице; 

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

 

Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним 

интезитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин. 

Крос: јесењи и пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа Скок увис 

леёном 

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим 

реализованим атлетским дисциплинама. 
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- Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим кретањима 

Спортска гимнастика са 

елементима 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 
2 



 

 

-изводи ротације тела акробатике: Вежбе на 

справама и тлу 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

 

 

 

 

 

 

Користи елементе технике у игри Примењује 

правила у игри 

Учествује на спортским такмичењима 

 

 

 

 

 

Спортска игра(Рукомет, 

Кошарка, одбојка,фудбал) 

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре; 

• Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке 

припремљености ученика у складу са изборним програмом за 

дату игру. На основу претходних умења у техници и тактици 

наставник планира конкретне садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму који сам доноси (из 

програма трећег разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, организује наставу за коју 

ученици покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, организовати наставу 

пливања (посебно обуку за непливаче). 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе, 

активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни 

живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи 

разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима 

се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али 

и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно 

утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који 



 

 

похаёају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим 

школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких 

активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 

часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других 

ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у конкретним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

41) Компетенцију за целоживотно учење 

42) Комуникацију 

43) Решавање проблема 

44) Сарадњу 

45) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 



 

 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и 

потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја  и погрешака, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну 

наставу, секције, ванаставне  активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапреёивања компетенција 

ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским 

старешином, стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у 

установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и 

наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 

унапреёивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се 

кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапреёење практичног 

вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и 

дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и асимилује нова 

знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 

способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете, 

да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Додатна настава,Допунска настава,Секције 
 

 

 

 

 

       ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ  СМЕР , СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ 

 

                ПРВИ,ДРУГИ, ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Допунска настава 

 

Српски језик и књижевност 

Енглески 

 

 

 

 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

Циљ: Омогућавање ученицима који заостају у савлаёивању образовно-васпитних садржаја да се лакше укључују у редовни васпитно-образовни процес. Разред: први 

Смер: друштвено-језички 

 

Годишњи фонд часова:37 

 

ОБЛАСТ ИСХОДИ САДРЖАЈ 



 

 

Разумевање говора – адекватно реагује на усмене поруке у вези са активностима 

у образовном контексту; 

– разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима 

се користи стандардни језик и разговетан изговор; 

– разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и 

једноставна упутства у приватном, јавном и образовном контексту; 

– разуме општи смисао информативних радијских и телевизијских 

емисија о блиским темама, у којима се користи стандардни говор и 

разговетан изговор; 

– разуме основне елементе радње у серијама и филмовима у којима се 

обраёују релативно блиске теме, ослањајући се и на визуелне елементе; 

– разуме суштину исказа (са)говорника који разговарају о блиским 

темама, уз евентуална понављања и појашњавања; 

– изводи закључке после слушања непознатог текста у 

Граматички садржаји: 

-именице бројиве и небројиве именице. множина 

именица (правилна и неправилна). 

-саксонски генитив. 

-члан употреба одреёеног и неодреёеног 

члана,изостављање члана. 

-заменице личне, показне, присвојне, 

релативне,одричне и узајамно повратне. 

-детерминатори присвојни,показни, 

неодреёени, квантификатори. 

-придеви и прилози граёење и употреба придева и 

прилога. место придева и прилога у реченици. 

-предлози 

најчешћи предлози за оријентацију у простору и 

времену. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разумевање прочитаног 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено изражавање 

вези са врстом текста, бројем саговорника, њиховим меёусоб-ним 

односима и намерама, као и у вези са општим садржајем; 

– ослањајући се на општа знања, искуства и контекст поруке, увиёа 

значење њених непознатих елемената; памти и контекстуализује 

битне елементе поруке. 

 

 

– разликује најучесталије врсте текстова, познајући њихове основне 

карактеристике, сврху и улогу; 

– разуме краће текстове о конкретним темама из свакодневног живота, 

као и језички прилагоёене и адаптиране текстове утемељене на 

чињеницама, везане за домене општих интересовања; 

– разуме осећања, жеље, потребе исказане у краћим текстовима; 

– разуме једноставна упутства и саветодавне текстове, обавештења и 

упозорења на јавним местима; 

– разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, 

фреквентна и позната лексика (конкретна поезија, кратке приче, 

анегдоте, скечеви, стрипови); 

– проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми 

основну поруку и суштинске информације; 

– идентификује и разуме релевантне информације у писаним 

прототипским документима (писмима, проспектима) и другим 

нефикционалним текстовима (новинским вестима, репортажама и 

огласима); 

– препознаје основну аргументацију у једноставнијим текстовима (нпр. 

новинским колумнама или писмима читалаца, као и другим врстама 

коментара); 

– наслућује значење непознатих речи на основу контекста 

 

 

– учествује у краћим дијалозима, размењује информације и мишљење 

са саговорником о блиским 

предлози после придева (нпр.good at, interested in) и 

после глагола (нпр.work for, speak to). 

-бројеви 

прости, редни и децимални бројеви; разломци; 

основне ра- 

чунске операције. 

-везници 

повезивање елемената исте важности: for, and, nor, 

but, or, 

yet, so. 

- глаголи 

глаголска времена (активне и пасивне 

конструкције) 

употреба садашњих времена (present simple tense, 

present 

continuous tense, present perfect tense). употреба 

прошлих времена (past simple tense, past 

continuous tense, past perfect tense). начини 

изражавањa будућности (future simple tense, be 

going to,present continuous tense, present simple 

tense). глаголи и фразе праћени инфинитивом или -

ing обликом. 

модални глаголи ( can, can’t, could, should, must, 

have to, needn’t, mustn’t, may) 

фразални глаголи са across, back, down... (нпр.come 

across, 

come back, cut down). 

-творба речи сложенице. 

-најчешћи суфикси и префикси. 

-реченица 

ред речи у реченици. потврдне, упитне и одричне 

реченице. 

погодбене реченице (реалне, 

потенцијалне). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писмено изражавање 

темама и интересовањима; 

– користи циљни језик као језик комуникације у образовном 

контексту, прилагоёавајући свој говор комуникативној ситуацији, у 

временском трајању од два до три минута; 

– описује себе и своје окружење, догаёаје у садашњости, прошлости и 

будућности у свом окружењу и изван њега; 

– изражава своје утиске и осећања и образлаже мишљење и 

ставове у вези са блиским темама; 

– описује догаёаје и саопштава садржај неке књиге или филма, износећи 

своје утиске и мишљења; 

– излаже унапред припремљену краћу презентацију на одреёену тему 

(из домена личног интересовања); 

– указује на значај одреёених исказа и делова исказа пригодном 

гестикулацијом и мимиком или наглашавањем и интонацијом. 

 

 

– пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог 

окружења и подручја интересовања; 

– описује особе и догаёаје поштујући правила 

кохерентности (обима 100–120 речи); 

– описује утиске, мишљења и осећања (обима 80–100 речи); 

– пише белешке, поруке и лична писма да би тражио или пренео 

релевантне информације; 

– резимира прочитани/преслушани текст о блиским темама и 

износи сопствено мишљење о њему; 

– попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и 

образовном домену; 

– пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, 

стипендије или омладинске послове); 

– пише електронске поруке, смс поруке, учествује у дискусијама на 

блогу 

неуправни говор (без слагања времена) 

 

Тематске области 

-свакодневни живот (организација времена, 

послова, слободно време) 

-свет рада (перспективе и образовни системи) 

-интересантне животне приче и догаёаји 

-живи свет и заштита човекове околине 

-научна достигнућа, модерне технологије и свет 

компјутера (распрострањеност, примена, корист и 

негативне стране) 

-медији и комуникација 

-храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и 

пића у земљама света) 

-потрошачко друштво 

-спортови и спортске манифестације 

-Србија – моја домовина 

познати градови и њихове знаменитости 

- региони и земље у 

којима се говори циљни језик 

-европа и заједнички живот народа 

 

Комуникативне функције 

-представљање себе и других 

-поздрављање (састајање, растанак; формално, 

неформално, регионално специфично) 

-идентификација и именовање особа, објеката, боја, 

бројева итд. 

-давање једноставних упутстава и команди 

-изражавање молби и захвалности 

-изражавање извињења изражавање 

потврде и негирање 

-изражавање допадања и недопадања 



 

 

 

Социокултурна 

компетенција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медијација 

– препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и искуства, 

правила понашања, свакодневне навике, сличности и разлике у 

култури своје земље и земаља чији језик учи; 

– препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног 

живота земље и земаља чији језик учи; 

– препознаје и адекватно користи најфреквентније стилове и регистре у 

вези са елементима страног језика који учи, али и из осталих области 

школских знања и животних искустава; 

– препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа 

паравербална и невербална средстава (степен формалности, љубазности, 

као и паравербална средства: гест, мимика, просторни односи меёу 

говорницима, итд.); 

– користи знање страног језика у различитим видовима реалне 

комуникације (електронске поруке, смс поруке, дискусије на блогу или 

форуму, друштвене мреже); 

– користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља 

чији језик учи 

 

 

– преноси суштину поруке са матерњег на страни језик/са страног 

на матерњи, додајући, по потреби, објашњења и обавештења, 

писмено и усмено; 

– резимира садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће 

интеракције; 

– преноси садржај писаног или усменог текста, 

прилагоёавајући га саговорнику; 

– користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења 

тешкоћа које се јављају, на пример: преводи или преноси садржај уз 

употребу описа, парафраза и сл.; 

– преводи на матерњи језик садржај краћег текста о познатим 

темама 

-изражавање физичких сензација и потреба 

-исказивање просторних и временских односа 

-давање и тражење информација и 

обавештења 

-описивање и упореёивање лица и предмета 

-изрицање забране и реаговање на забрану 

-изражавање припадања и поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 

-тражење и давање дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и обавезности 

-исказивање сумње и несигурности 



 

 

Задаци: 

- ближе одреёивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате; 

- савлаёивање овако утврёених садржаја треба више ускладити са потребама и могућностима ученика за 

које се организује овакав рад; 

- пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог напредовања. 

Садржаји су идентични прописаном наставном плану и програму. Избор, ширина идубина обраде, као и дидактичко-методички поступци, у овим облицима рада су, више него обично, под утицајем 

индивидуалних карактеристика ученика укључених у допунски рад 

 

 

I Планирање наставе и учења   

 

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Претходном табелом су обухваћене све теме и сви 

садржаји, Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу.  

 

  

 

II Оставаривање наставе и учења   

 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – учионици..   

 

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похаёају. Може се остваривати кроз усмени и писани рад, различита вежбања и тестове, домаће 

задатке. Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке решавају задатке, одговарају на питања. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења   

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника и у књизи евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневнику.  

 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања свих активности , усмена одговарања, ураёене писане провере . 



 

 

Француски језик 

План и програм рада допунске наставе 

 

Назив наставног предмета-Француски језик 

 

Циљ.-Оспособљавање ученика за савладавање страног језика,развој језичких компетенција,говорног и писменог изражавања,изражавање својих осећања,решавање проблема уз помоћ  

наставника,целоживотно учење,сарадња.... 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

-Ученик разуме аудио и ведео 

снимак 

-Правилно чита и 

акцентује речи 

-Разуме општи смисао поруке 

-Уз подршку наставника 

разликује 

именску и глаголску групу 

 

 

 

Compréhension 

orale-réception 

 

 

 

Lecture des textes Groupe 

du nom Groupe du verbe 
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-Правилно изговара 

назале 

-разликује делове 

реченице 

-Правилно употребљава 

времена 

-Богати речнички фонд 

-Самостално или уз помоћ 

води 

конверзацију на задату тему 

-Води дијалог са осталим 

ученицима 

-Правилно пише краће 

реченице 

-Преводи 

 

 

 

Compréhension écrite-

Production 

 

 

Interaction 

 

 

Médiation 

Phonétique 

Morphosytaxe 

 

 

 

 

Syntaxe 

Lexicologie 

 

Conversation 

Traduction 
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10 



 

 

једноставан,прилагођен текст   

 

 

 

 

Укупно 
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37 

I Планирање наставе и учења 

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Претходном табелом су обухваћене све теме и сви садржаји, 

јер се не може унапред знати који ученици ће имати проблема и у којим темама. 

Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – учионици.. 

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похаёају. Може се остваривати кроз усмени и писани рад, различита вежбања и тестове, домаће задатке. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника и у књизи евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневнику. 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања и све активности , усмена одговарања, ураёене писане провере могу бити 

 

 

 

Латински језик 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-ДОПУНСКА НАСТАВА-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД-I 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС 

 

ГОДИШЊИ ФОНД-20 ЧАСОВА 

 

ЦИЉЕВИ-Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања 

нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета 



 

 

 

ОБЛАСТ 

 

 

Теме из 

културне 

историје 

ИСХОДИ 

 

 

читаправилно 

уочавајући 

специфичности 

изговора и 

правописа; – 

одреёује самостално 

врсте речи 

разликујући 

номиналне и 

вербалне категорије; 

– анализира 

морфолошки и 

синтаксички 

САДРЖАЈ 

 

 

Абецеда. Изговор. 

Нагласак. Квантитет 

слога. Врсте речи и 

њихова промена. 

Категорије 

номиналне и 

вербалне 

промене. 

Именске речи I или 

а деклинација 

именица и 

БРОЈ 

ЧАСОВА 
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УКУПНО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теме у вези са 

ортоепијом, 

ортографијом и 

граматиком 

реченицу; – 

препознаје основне 

истоветности, 

сличности и разлике 

упореёујући 

граматику матерњег 

и латинског, односно 

страног и латинског 

језика; – користи 

самостално 

двојезичне речнике; – 

преводи уз помоћ 

наставника или 

речника једноставне 

реченице са 

латинског на 

матерњи језик и 

обратно; – разуме и 

преводи уз помоћ 

наставника или 

речника прилагоёен 

текст са латинског на 

матерњи језик 

 

 

користи 

придева. II или о 

деклинација 

именица и придева. 

III деклинација 

именица 

консонантских и 

вокалских основа (и 

придева). IV или u 

деклинација. V или 

е деклинација. 

Најважнији 

изузеци у 

деклинацији. 

Компарација 

придева. 

Суплетивна и 

описна 

компарација 

 

 

Бројеви: основни и 

редни. Глаголи 

Индикатив временâ 

презентске основе 

актива и пасива 

глагола свих 

конјугација (и 

глагол esse). 

Индикатив 

временâ 

перфекатске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 



 

 

 

 

Морфологија 

 

 

 

 

 

ене. Синтакса 

двојезични речник 

на сврсисходан 

начин, уз познавање 

речничког облика 

латинских речи и 

осталих речничких 

конвенција; 

основе. 

Индикатив 

сложених 

времена. 

Императив 

презента (иглагол 

esse) 

 

 

– Главни типови; 

главне функције 

конституената. 

– Глаголски 

начини у простој 

реченици. – Главни 

типови именичке 

синтагме. 

Синтакса сложене 

реченице – Главни 

типови зависних 

клауза и нефинитних 

конструкциј 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ЧАСОВА 

 

 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 



 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз два модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, 

шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- активности ученика на часовим 

 

Историја 

Допунска настава 

 

Наставни предмет:Историја Смер: 

Друштвено-језички Разред: први 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета 

Циљеви допунске наставе: 



 

 

усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; осамостаљивање 

ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе: 

 

уочавање проблема и израда плана рада. 

 

 

Област/Тема Број 

часова 
Садржај Исходи 

Држава, 

политика и 

право у 

античком 

свету 

3 Географски простор цивилизација старог века – 

Медитеран, Средњи и Далеки исток. Основна обележја 

државног уреёења цивилизација старог века – Eгипат, 

Месопотамија,Левант, Кина, минојски Крит, Микена, 

Хомерско доба, грчки полиси, антички Рим и Источно 

римско царство до средине VI века. Рат и мир у старом 

веку (пример мировног споразума после битке код 

Кадеша; Грчко-персијски ратови – сукоб 

цивилизација; Пелопонески рат – борба за превласт и 

криза полиса; освајања Александра Великог – 

прожимање цивилизација; римско освајање Италије – 

раёање светске силе; пунски ратови и борба за 

превласт у Средоземљу; граёански ратови – криза и 

пропаст републике;римска спољна политика у доба 

царства – освајања и одбрана граница; последице 

Велике сеобе народа 

– V и VI век; Јустинијанова обнова) 

у усменом и писаномизлагањукористиосновненаучне и 

историјскепојмове; – 

користихронолошкеодредниценаодговарајућиначин, у 

складусапериодизацијомпрошлости; у реконструкцијипрошлости и 

уочавапостојањеразличитихинтерпретација; – анализираузрочно-

последичневезеи идентификујеихнаконкретнимпримерима; 

Ратовi и војске 

у старом веку 
3 Рат и мир у старом веку (пример мировног споразума 

после битке код Кадеша; Грчко-персијски ратови – 

сукоб цивилизација; Пелопонески рат – борба за 

превласт и криза полиса; освајања Александра 

Великог – прожимање 

цивилизација; римско освајање Италије – 

 



 

 

  раёање светске силе; пунски ратови и борба за 

превласт у Средоземљу; граёански ратови – криза и 

пропаст републике;римска спољна политика у доба 

царства – освајања и одбрана граница; последице 

Велике сеобе народа 

– V и VI век; Јустинијанова обнова) 

 

Друштвeни и 

привредни оквир 

античке историје 

3 Рат и мир у старом веку (пример мировног споразума 

после битке код Кадеша; Грчко-персијски ратови – 

сукоб цивилизација; Пелопонески рат – борба за 

превласт и криза полиса; освајања Александра 

Великог – прожимање цивилизација; римско освајање 

Италије – раёање светске силе; пунски ратови и борба 

за превласт у Средоземљу; граёански ратови – криза и 

пропаст републике;римска спољна политика у доба 

царства – освајања и одбрана граница; последице 

Велике сеобе народа 

– V и VI век; Јустинијанова обнова) 

у усменом и писаномизлагањукористиосновненаучне и 

историјскепојмове; – 

користихронолошкеодредниценаодговарајућиначин, у 

складусапериодизацијомпрошлости; у реконструкцијипрошлости и 

уочавапостојањеразличитихинтерпретација; – анализираузрочно-

последичневезе и идентификујеихнаконкретнимпримерима; 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности и индивидуалних 

карактеристика ученика. 

IIОставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

IIIПраћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: праћење 

остварености исхода; 

усмено излагање; 



 

 

показивање практичних вештина; 

активности ученика на часовима; 

 

 

Географија 

Назив предмета : Географија – допунска настава 

 

Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : први 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско- тематских подручја, за ученике који спорије усвајају 

знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, оспособљавање ученика за 

самообразовање уз помоћ литературе. 

 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

Познаје старе представе о 

планети Земљи. 

Зна основне појмове о 

облику, величини и 

површини Земље. 

 

ОБЛИК И 

ДИМЕНЗИЈЕ 

ЗЕМЉЕ 

 

Последице облика 

Земље и њених кретања. 

 

 

1 

Уз помоћ наставника 

приказује појмове Земљино 

језгро, омотач језгра, 

Земљина кора. 

Познаје појам 

литосфера. 

У стању је да објасни 

основне одлике састава 

Земљине коре. 

 

 

 

УНУТРАШЊА ГРАЂА 

ЗЕМЉЕ 

Унутрашња граёа Земље. 

Унутрашње силе и њихов 

утицај на процесе и 

појаве на Земљи. 

Литосферне плоче, кретање, 

утицај на 

формирање рељефа. 

Вулканизам и 

 

 

 

 

2 



 

 

  земљотреси.  

Дефинише процесе 

крашке ерозије, ледничке 

ерозије, еолске ерозије и 

објашњава процес 

абразије. 

 

 

РЕЉЕФ ЗЕМЉИНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Падински процес. 

Флуфијални проццес. 

Крашки процес. 

Глацијални процес. 

Еолски процес. 

 

 

2 

Дефинише ветар и 

његове основне 

параметре. 

Служи се сликама, 

графиконима и табелама из 

лекције у уџбенику. 

Дефинише испаравање и 

наводи мерне јединице и 

инструменте. 

Дефинише релативну 

влажност ваздуха. 

Објашњава појам 

магле и облака. 

Дефинише инсолацију. 

 

 

 

 

 

 

 

АТМОСФЕРА 

 

Вертикална структура и 

процеси који се одвијају у 

атмосфери. Узајамна 

повезаност климатских 

елемената и фактора. 

Циркулација атмосфере. 

Временска прогноза и 

синоптичке карте. 

Подела климе, соларна и 

физичка клима, одлике и 

разлике. 

Клима градова. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Набраја особине 

морске воде. 

Дефинише салинитет, 

познаје мерну јединицу, 

склужи се картом салинитета 

из уџбеника. 

Описује загревање морске воде. 

Објашњава настанак 

издани и подземне 

 

 

 

 

ХИДРОСФЕРА 

Стуктура хидросфере, 

кружење воде у природи, 

вода као значај ресурс на 

Земљи. 

Светско море, хемијске и 

физичке особине и 

кретање морске воде. 

Типови издани, извори и 

термоминералне 

 

 

 

 

2 



 

 

реке. 

Дефинише извор и наводи 

врсте крашких извора. 

Објашњава појам 

термоминералних вода и 

гејзира. 

Дефинише језеро. Описује 

лавине, њихове врсте и разлоге 

појављивања. 

 воде. 

Морфолошке и хидролошке 

особине речног лива и река. 

Појам и елементи језера, 

подела језера. Појаве леда на 

Земљи. 

 

 

Служи се основним 

биолошким појмовима. Дели 

факторе на биотичке, 

абиотичке и антропогене, 

објашњава их уз малу помоћ и 

навоёење. 

Уз помоћ тематских карата 

наводи распростирање 

шума, трава, пустиња, 

тундри. 

 

 

 

 

 

 

БИОСФЕРА 

Распрострањење биома 

(вертикални и хоризонтални), 

законитости распростирања и 

повезаност са климатским 

приликама. 

Земљиште-формирање, 

распростираље, значај, 

деградација и заштита. 

Очување биодиверзитета- 

поучни примери из света. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 



 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за први разред организован је кроз 6 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. 

Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. Вредновање 

остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

Биологија 

Назив предмета: Биологија - допунска настава Гимназија: 

друштвено језички смер 

Разред: први 

 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско- тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања 

или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног 

садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, оспособљавање ученика за 

самообразовање уз помоћ литературе. 

 

 

 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

 



 

 

Биологија као 

природна наука 2 

 

Биологија као наука. 

Појам научних 

теорија. 

Научна 

методологија. 

Утицај биологије на развој 

технологије. 

Утицај биологије на 

свакодневни живот. 

осмисли поступак 

истраживања на задату 

хипотезу, креира и прати 

истраживачки протокол, 

прикупи, прикаже и 

тумачи податке добијене 

истраживањем изнесе и 

вреднује аргументе на 

основу доказа 

Особине живих 

бића 
2  

Заједничке особине живих 

бића: ћелијска организација, 

метаболизам, хомеостаза, 

раст, развиће и 

размножавање (животни 

циклус), осетљивост и 

покретљивост (одговор на 

промену 

средине/стимулусе), 

биолошка еволуција. 

Нивои 

организационе 

сложености и 

организациони 

ступњеви живих 

– закључује о јединству 

живота и његовом 

заједничком пореклу на 

основу заједничких 

особина живих бића 

 

– доведе у везу основна 

својства живих бића са 

просторним и 

временским распоредом 

чинилаца њиховог 

окружења 



 

 

  организама (молекули 

– органеле–ћелије– 

ткива–органи– 

организам). 

Хемијски састав живих 

бића; значај воде за 

одржавање основних 

животних фунција; значај 

појаве слободног кисеоника 

у Земљиној атмосфери; 

угљеник као главни 

састојак биолошких 

молекула 

 

Биолошки 

макромолекули 
2 Структура и функција 

биомолекула: угљени 

хидрати, липиди, протеини 

и нуклеинске киселине 

имена биолошких 

макромолекула у 

биотехнологији. 

 

-разврста биолошки важне 

макромолекуле према 

њиховој улози у 

остварењу животних 

функција 

-примерима илуструје 

примену биолошки 

важних макромолекула у 

биотехнологији 

Ћелија-граёа и 

функција 
 

2 
Ћелија као основна 

јединица живота; граёа 

и улога 

-упореёује 

прокариотску и 

еукариотску ћелију 



 

 

  ћелијских мембрана; 

прокариотска ћелија и 

еукариотска ћелија. 

Разлике и сличности измеёу 

прокариотске и еукариотске 

ћелије; ендосимбиоза. 

на основу 

биохемијских, 

анатомских и 

морфолошких 

карактеристика 

-доведе у везу 

утицај чинилаца из 

Промет кроз ћелијску 

мембрану. 

спољашње и 

унутрашње средине 

Хемоаутотрофија, са динамиком 

фотоаутотрофија, ћелијских процеса 

хетеротрофија,  

ћелијско дисање.  

Ћелијске деобе 1 Ћелијска деоба и ћелијски 

циклус. Репликација ДНК 

као предуслов деобе 

ћелија. 

Митоза. Мејотичке деобе: 

биолошки смисао и значај; 

формирање хаплоидних од 

диплоидних ћелија.. 

– тумачи шеме ћелијског 

циклуса и ћелијских деоба 

еукариота у контексту 

раста и размножавања 



 

 

    

Филогенија и 

принципи 

класификације 

1 Шест кључних догаёаја у 

историји живота. 

Геолошка скала времена 

и настанак живота. 

Промене у току геолошке 

скале времена – еволутивне 

промене. 

Концепт порекла живих 

бића од заједничког 

претка. Сличности 

организама на основу 

њихове сродности – 

филогенетски односи. 

Значај успостављања 

критеријума класификације 

и класификација 

организама. 

Главне систематске 

категорије (врста, 

– постави шест 

кључних догаёаја у 

историји животана 

временској скали 

– тумачи филогенетске 

односе и разноврсност 

живог света на Земљи 

ослањајући се на модел 

„дрво живота“ 

– примени или 

изради једноставне 

кључеве за 

идентификацију живог 

света. 



 

 

  род, фамилија, ред, класа, 

тип, царство, домен). 

Примена модела 

„дрво живота“. 

 

 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за први разред организован је кроз 6 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 



 

 

 

- активности ученика на часовима; 

 

Математика 

 

Назив предмета: Математика 

Образовни профил: Гимназија Друштвенп-језички 

Разред: први 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско- тематских подручја, за ученике који спорије усвајају 

знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког 

мишљења, оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

 

 

Редни број 

наставне 

теме 

Број 

часова 
Наставни садржај Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

1. 

 

 

4 

 

 

Логика и скупови 

 

-фронтални рад 

-вербалне 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

   методе закључке 

-илустративна -одговара на 

метода питања 

-рад у пару -препознаје 

-индивидуални -анализира 

рад -разликује 

 открива 

 релације 

 -учествује у 

 решавању 

 задатака 

     

- слуша 



 

 

    -уочава 

2. 2 Реални бројеви -фронтални -изводи 

   рад закључке 

   -вербалне -одговара на 

   методе питања 

   -илустративна -препознаје 

   метода -анализира 

   -рад у пару -разликује 

   -индивидуални открива 

   рад релације 

    -учествује у 

    решавању 

    задатака 

    

-фронтални 

 

- слуша 

   рад -уочава 

3. 3 Пропорционалност -вербалне -изводи 

  величина методе закључке 

   -илустративна -одговара на 

   метода питања 

   -рад у пару -препознаје 



 

 

   -индивидуални рад -анализира 

-разликује 

открива 

релације 

-учествује у 

решавању 

задатака 

     

- слуша 

    -уочава 

4. 3 Увод у геометрију -фронтални -изводи 

   рад закључке 

   -вербалне -одговара на 

   методе питања 

   -илустративна -препознаје 

   метода -анализира 

   -рад у пару -разликује 

   -индивидуални открива 

   рад релације 

    -учествује у 

    решавању 

    задатака 

    

-фронтални 

 

- слуша 

   рад -уочава 

5. 7 Изометријске -вербалне -изводи 

  трансформације методе закључке 

   -илустративна -одговара на 

   метода питања 

   -рад у пару -препознаје 

   -индивидуални -анализира 

   рад -разликује 

    открива 

    релације 



 

 

    -учествује у 

решавању 

задатака 

     

- слуша 

    -уочава 

6. 4 Рационални -фронтални -изводи 

  алгебарски изрази рад закључке 

   -вербалне -одговара на 

   методе питања 

   -илустративна -препознаје 

   метода -анализира 

   -рад у пару -разликује 

   -индивидуални открива 

   рад релације 

    -учествује у 

    решавању 

    задатака 

     

- слуша 

 

7. 

 

4 

 

Линеарне 

једначине и 

неједначине 

-фронтални рад 

-вербалне 

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива релације 

    -учествује у 

    решавању 

    задатака 



 

 

     

 

 

8. 

 

 

4 

 

 

Хомотетија и 

сличност 

 

 

-фронтални рад 

-вербалне 

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива 

релације 

-учествује у 

решавању 

задатака 

 

 

 

9. 

 

 

 

3 

 

 

 

Тригонометрија 

правоуглог троугла 

 

 

-фронтални рад 

-вербалне 

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални рад 

 

- слуша 

-уочава 

-изводи 

закључке 

-одговара на 

питања 

-препознаје 

-анализира 

-разликује 

открива 

релације 

-учествује у 

решавању 

задатака 



 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама меёу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

–интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних предмета 

– активним методама наставе и учења; 

– повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу; 

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у  добро  осмишљеним  и  разноврсним  активностима  наставе  развијају  своје  компетенције  целоживотног  учења  кроз  проналажење додатних информација, критичко разматрање.Треба 

имати у виду да се неке планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод или изнад могућности ученика, не обезбеёују остваривање исхода учења, не доприносе 

развоју компетенција, не одговарају садржају итд. Кључно питање  у избору метода, техника, облика рада, активности  ученика и  наставника јесте да ли  је нешто релевантно, чему то служи,  које процесе код 

ученика подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памћења), којим исходима и компетенцијама води. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

 праћење стварености исхода 

 усмено излагање 

 показивање практичних вештина активности 

ученика на допунској настави 

 

 

Физика 

Дппунска настава-физика I разред(пба смера) 

 

Месец Брпј 

шаспва 

Садржај 

прпграма 

Пблици 

извпђеоа 

Циљеви и 

задаци 

 

IX - - - - 
 

X 4 
Пперације са 

вектприма 

Индивидуални 

и фрпнтални 

Бпље 

разумеваое и 

 



 

 

    упшаваое  

XI 4 
Кретаое Индивидуални 

и фрпнтални 

Бпље 

разумеваое 

 

XII 4 
Кретаое 

-II- -II- 
 

I 3 Реферетни 

системи 

-II- -II-  

II 2 Оутнпви 

закпни 

-II- -II- 
 

III 4 
Статика 

-II- -II- 
 

IV 3 
Динамика рптације 

-II- -II- 
 

V 4 
Механишка 

енергија и закпни 

пдржаоа 

-II- -II- 
 

 

 

Хемија 

Предмет : Хемија 

 

Разред : I 

 

Подручје рада: гимназија 

 

Смер : друштвено - језички 

 

Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им  се развију упорност, самосталност и 

тачност у раду, боље разумевање појмова, побољшање логичког повезивања . 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

проналази и критички одабира 

потребне хемијске информације 

из 

Врстасупстанце Значај хемије за савремено 

друштво и одрживи развој. 

Макроскопски, 

1 



 

 

различитих извора; 

 

користи хемијски научни језик 

за описивање структуре, 

својстава и промена супстанци; 

наводи примере о значају 

хемије за савремено друштво; 

описује научни метод у хемији; 

објашњава значај хемијског 

експеримента; 

изражава физичке величине у 

одговарајућим мерним 

јединицама меёународног 

сиситема (SI) и разликује 

основне и изведене физичке 

величине; 

табеларно и графички 

приказује резултате мерења; 

класификује супстанце на 

основу честичне структуре 

супстанци; 

прикаже шематски 

 субмикроскопски и симболички 

ниво описивања/представљања 

супстанци, њихове структуре, 

својстава и хемијских промена. 

Научни метод у хемији. 

Хемијски експеримент. 

Мерења, математичка обрада и 

представљање резултата 

мерења. 

 

Структура атома Појам и класификације 

супстанци. 

6 

Хемијске везе Развој идеје о атомској 

структури супстанци. 

Структура атома. 

Атомски и масени број. 

Изотопи. 

Релативна атомска маса. Боров 

атомски модел. 

Квантномеханички модел 

атома. Изградња електронског 

омотача. Електронска 

конфигурација и Периодни 

систем елемената. 

Енергија јонизације и 

афинитет према електрону. 

Атомски и јонски 

полупречници. 

Периодична својства 

елемената. 

Демонстрациони огледи: 

7 



 

 

електронске конфигурације атома 

и јона; 

описује стање електрона у атому 

квантним бројевима; 

 – упореёивање реактивности 

елемената у првој и седамнаестој 

групи Периодног система 

елемената; 

– упореёивање промена 

хемијских својстава елемената 

треће периоде. 

 

тумачи и предвиёа својства 

хемијског елемента на основу 

електронске конфигурације атома; 

 

Дисперзни системи Јонска веза и структура супстанци 

с јонском везом. Ковалентна веза. 

Луисове формуле и структуре и 

геометрија молекула. 

Савремене теорије 

ковалентневезе. 

Поларност молекула. 

Меёумолекулске 

интеракције и својства 

супстанци с ковалентном 

везом. 

Метална веза и метална 

кристална решетка. 

Агрегатна стања супстанци. 

Својства гасова. Авогадров 

закон и моларна запремина гаса. 

Једначина стања идеалног гаса. 

Течности. Фазни прелази и фазни 

дијаграми. 

Чврсте супстанце: аморфне 

и кристалне супстанце. 

Демонстрациони огледи: 

– сублимација јода; 

– испитивање 

6 

предвиёа промену енергије 

јонизације, афинитета према 

електрону, електронегативности 

у зависности од атомског броја у 

групи и периоди; 

  

приказује електронски 

Луисове симболе и формуле 

атома, јона и молекула; 

  

предвиёа геометрију 

молекула на основу 

Луисове формуле; 

  

објашњава поларност молекула; 
  

користи меёумолекулске 
  



 

 

интеракције за објашњење 

агрегатних стања супстанци; 

 поларности молекула воде.  

Хемијске реакције Појам и врсте дисперзних 

система. Значај и примена 

дисперзних система. Прави 

раствори. 

Растворљивост. Фактори који 

утичу на растворљивост чврстих 

супстанци у води. 

Засићени и презасићени 

раствори. 

Растварање и топлотне промене 

при растварању Квантитативан 

састав раствора. 

Колоидни раствори. 

Колигативна својства 

раствора. 

Демонстрациони огледи: 

– испитивање растворљивости 

различитих супстанци у 

поларним и неполарним 

растварачима; 

– испитивање топлотних 

ефеката растварања. 

Лабораторијска вежба 

- припремање раствора задате 

количинске концентрације, 

припремање колоидног 

раствора желатина и 

упореёивање својстава 

правих и колоидних 

раствора. 
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примењује једначину стања 

идеалног гаса; 

  

тумачи фазни дијаграм на 

примеру воде; 

  

објашњава утицај 

водоничне везе на 

својства супстанци; 

  

објашњава разлике измеёу 

аморфних и кристалних 

супстанци; 

  

предвиёа својства супстанци на 

основу типа кристалне решетке; 

  

објашњава својства дисперзних 

система и њихову примену у 

свакодневном животу; 

  

рачуна количинску 

концентрацију, масену 

концентрацију и молалност 

раствора; 

  

рачуна снижење температуре 

мржњења и повишење 

температуре 

кључања у воденим 

  



 

 

растворима електролита и 

неелектролита; 

припреми растворе за потребе у 

лабораторији и свакодневном 

животу. 

анализира односе количине 

супстанце, броја честица и масе 

супстанце; 

образлаже значај квантитативних 

односа у хемијским системима; 

изводи стехиометријска 

израчунавања на основу 

задатих података; 

процењује топлотне промене у 

физичким и хемијским 

процесима на основу 

експерименталних података; 

разматра факторе који утичу на 

брзину хемијске реакције и 

процењује њихов утицај на 

хемијске процесе у индустрији 

и свакодневном животу; 

Киселине, базе , соли Појам и типови хемијских 

реакција. Једначине 

хемијских реакција. 

Количина супстанце. Моларна 

маса супстанце. Закон сталних 

масених односа и закон 

вишеструких масених односа. 

Масени удео елемента у 

једињењу. 

Одреёивање емпиријске и 

молекулске формуле једињења. 

Стехиометријска рачунања на 

основу хемијских једначина. 

Лимитирајући реактант и принос 

хемијске реакције. 

Топлотне промене при 

хемијским реакцијама. 

Реакциона топлота. 

Енергија активације. 

Стандардна топлота 

хемијске реакције. 

Хесов закон. Брзина 

хемијске реакције. 

Закон о дејству маса. Хемијска 

равнотежа. Примена Ле 

Шатељеовог принципа. 

 

Демонстрациони огледи: 

- Кретање честица као услов за 

хемијску 
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објашњава значај хемијске 

равнотеже у хемијским и 

технолошким системима; 

експериментално испитује 

понашање хемијских 

равнотежних система; 

разликује киселине и базе на 

основу једначина 

електролитичких дисоцијација и 

протолитичких реакција; 

пише и тумачи 

једначине јонских 

реакција; 

рачуна концентрације јона у 

растворима електролита на 

основу степена дисоцијације; 

рачуна pH вредност раствора 

јаких киселина и база на основу 

количинске концентрације 

раствора; 

препознаје примере киселина, 

база и соли у 

 реакцију: реакција 

хлороводоника и 

амонијака. 

- Егзотермне и ендотермне 

реакције: разлагање сахарозе 

при загревању, реакција 

баријум-хидроксида и 

амонијум-хлорида и реакција 

калцијум- оксида и воде. 

Лабораторијска вежба 

1.Чиниоци који утичу на брзину 

хемијске реакције: 

– природа реактаната: 

реакције цинка са етанском и 

са хлороводоничном 

киселином; реакције 

магнезијума и цинка са 

хлороводоничном киселином; 

– концентрација реактаната: 

реакција цинка са разблаженом 

и концентрованом 

хлороводоничном киселином; 

– температура: реакција цинка 

са разблаженом 

хлороводоничном киселином на 

25 °С и на 60 °С; 

– додирна површина реактаната: 

реакција 

чврстог калијум-јодида и чврстог 

олово(II)-нитрата 

 



 

 

свакодневном животу; 

 

испитује киселост 

водених раствора помоћу 

различитих киселинско-

базних индикатора; 

препознаје примере 

оксидоредукционих процеса у 

свакодневном окружењу; 

пише и тумачи једначине 

оксидоредукционих 

реакција; 

наводи примере оксидационих 

и редукционих средстава; 

пореди својства метала у односу 

на реакције са киселинама (које 

немају оксидациона својства); 

безбедно по себе и друге рукује 

лабораторијским прибором, 

посуёем и супстанцама; 

 и реакција раствора 

калијум-јодида и раствора 

олово(II)- нитрата; 

– катализатори: разлагање 

водоник- пероксида уз 

катализатор манган(IV)-оксид. 

2. Чиниоци који утичу на 

хемијску равнотежу: 

– промена концентрације 

учесника реакције: утицај 

додавања чврстог амонијум-

хлорида или чврстог гвожёе(III)- 

хлорида у реакцији гвожёе(III)-

хлорида са амонијум-

тиоцијанатом; 

– промена температуре: 

реакција бакар(II)- 

сулфата и натријум- хлорида на 

60 °С и 15 °С. 

 

Оксидоредукционе 

реакције 

Раствори електролита. 

Електролитичка 

дисоцијација. Степен 

електролитичке дисоцијације, 

јаки и слаби електролити. 

Јонске реакције. 

Протолитичка теорија 

киселина и база. 

Јонски производ воде и pH 

вредност водених раствора. 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање pH вредност 

водених раствора 

електролита 
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  универзалном индикаторском 

хартијом. Лабораторијска вежба 

– јонске реакције (реакције 

раствора баријум-хлорида и 

разблажене сумпорне 

киселине, чврстог натријум-

карбоната и хлороводоничне 

киселине); 

– добијање соли; 

– титрација раствора јаке 

киселине јаком базом. 

 

УКУПНО  37 

 

 

I Планирање наставе и учења 

 

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Претходном табелом су обухваћене све теме и сви садржаји, 

јер се не може унапред знати који ученици ће имати проблема и у којим темама. 

Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. 

 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији. 

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похаёају. Може се остваривати кроз усмени и писани рад, различита вежбања и тестове, домаће задатке. 

 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника и у књизи евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневнику. 



 

 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања и све активности , усмена одговарања, ураёене писане провере могу бити и сумативно оцењене. 

 

Рачунарство и информатика 

 

 

Предмет: Рачунарствп и инфпрматика 

Разред: Први 

Пдељеое: I1, 2 

 

Смер: Прирпднп-математички и друштвенп језички 

 

 

 

Циљ и задаци: 

Допунска настава се организује за ученике који имају потешкоће у погледу стицања елементарних знања у некој области. 

Допунску наставу похаёају ученици који у редовној настави нису били успешни. Часови могу бити организовани и за поједине ученике који нису савладали само неке делове из целине или за ученике који су 

дуже одсуствовали са редовне наставе ( наставе вежби). 

Неки часови ће бити само инструктивне природе (часови допунске наставе сводити на консултације). 

На часовима допунске наставе треба да се оствари максимална индивидуализација рада и непрекидно праћење напредовања сваког ученика. Циљ допунске наставе рачунарства и 

информатике је : 

–да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиёа програм; 

–да се ученици опособе да садржаје који следе боље и лакше схватају. Задаци допунске 

наставе су да ученици: 

– развијају свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и значај информатике за савремено друштво; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основних информатичких термина; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за правилно коришћење стручне литературе; 

– буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан 

   број часова 

-објасни улогу ИКТ у свакодневном животу 

− разуме изазове коришћења савремених технологија 

на одговоран и безбедан начин 

− кратко опише најважније догаёаје у развоју ИКТ 

− разликује и користи сервисе Интернета 

− приступа Интернету, самостално претражује, проналази 

информације у дигиталном окружењу и преузима их на 

свој уреёај 

Информационо- 

комуникационе 

технологије у 

савременом 

друштву 

1. Утицај рачунара на 

здравље и животну 

средину 

 

2. Безбедно и одговорно 
коришћење ИКТ 

 

3. Интернет и сервиси 

интернета 
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4. Развој информационих 

технологија 

 

− објасни начин дигиталног записа података и бинарног 

записа природних бројева 

− користи јединице за мерење количине података 

− кратко опише разлику измеёу хардвера и софтвера 

− наводи основне карактеристике компонената 

дигиталног уреёаја и њихову улогу 

− разликује системски од апликативног софтвера 

− објасни шта је оперативни систем и која је његова улога 

Рачунарство  

5. Дигитални запис 

података (текст, слика, 

звук) 

 

6. Дигитални запис 

података (текст, слика, 

звук) 
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  7. Хардвер рачунарског 

система 

 

  
8. Врсте меморије 

рачунара 

 

  
9. Процесор и 

карактеристике 

процесора 

 

− разликује основе елементе графичког корисничког интерфејса 

− прилагоди радно окружење кроз основна 

подешавања 

− инсталира и деинсталира корисничке програме 

Организација 

података и 

прилагоёавање 

радног окружења 

10. Елементи графичког 

корисничког интерфејса 

 

11. Подешавање 

оперативног система 
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12. Инсталирање и 

деинсталирање 

 



 

 

  корисничких програма  

− ефикасно и тачно уноси и уреёује неформатиран текст 

− примењује основне елементе форматирања и 

структуирања текста 

− уреёује на елементарном нивоу текст применом нотација 

за обележавање 

− постави напредне текстуалне и нетекстуалне елементе 

у креирани документ 

− познаје основне параметре стилизовања текста на нивоу 

карактера, параграфа и страница 

− користи и креира именоване стилове 

− користи елементе у тексту који се аутоматски ажурирају 

− припреми документ за штампу и одштампа га 

− уреёује и приказује слајд презентације 

− примењује правила за израду добре презентације. 

Креирање и 

уреёевање 

дигиталних 

докумената 

13. Радно окружење програма 

за обраду текста и његово 

подешавање 

 

14. Форматирање 

странице 

 

15. Форматирање и 

обликовање карактера 

 

16. Форматирање пасуса 

 

17. Форматирање текста 

 

18. Форматирање текста 
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  19. Набрајање у тексту  

  
20. Заглавље, подножје, 

нумерисање страница 

 

  
21. Фусноте и ендноте 

 

  
22. Фусноте и ендноте 

 

− описује алгоритмом ситуације из реалног живота (говорним 

језиком, псеудокодом, дијаграмом) 

− креира једноставан рачунарски програм у 

развојном окружењу 

− користи изразе за запис математичких формула 

− примењује наредбе за контролу гранања и 

понављања 

− креира програм који реализује једноставне 

интерактивну 2д графику 

− креира програм у текстуалном програмском језику 

Програмирање 23. Појам и структура 

алгоритма 

 

24. Увод у програмски 

језик Python 

 

25. Линијске алгоритамске 

структуре 

 

26. Линијске алгоритамске 

структуре 
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27. Разгранате програмске 

структуре 

 



 

 

   

28. Разгранате програмске 

структуре 

 

29. 2Д цртање уз помоћ 

графичких примитива 

 

30. 2Д цртање уз помоћ 

графичких примитива 

 

31. Цртање правилних 

облика са понављајућим 

елементима 

 

32. Цртање правилних 

облика са понављајућим 

елементима 

 

33. Цикличне програмске 

структуре 

 

34. Цикличне програмске 

структуре 

 



 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не већим од 15 ученика. 

 

На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. 

При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати 

ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа 

индивидуализација наставе. 

 

 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и 

животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су 

самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе 

решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

 

Информационо-комуникационе технологије у савременом друштву (4 часа) 

 

Потребно је нагласити значај ИКТ, али и да коришћење доноси различите ризике и одговорност. Кроз ученицима познате примере навести примере одговорног и безбедног коришћења ИКТ (иако ће се ова 

тема провлачити током целог школовања, како ученици овладавају алатима и применом ИКТ у свом животу, наглашавати безбедност и одговорност при коришћењу истих). 

Ученике укратко упознати са историјатом развоја ИКТ, рачунских справа и рачунара, не инсистирајући на детаљима (тачним годинама, прецизним карактеристикама уреёаја и слично). Ученици треба да 

буду свесни када се јавиле идеја о рачунарима који се могу програмирати, када су настали први електронски рачунар, када су настали персонални рачунари и како изгледају савремени рачунари у односу на 

почетке („од рачунара који заузима целу зграду 



 

 

до уреёаја у џепу сакоа”). Са ученицима дискутовати и могуће правце развоја ИКТ у будућности. Ученицима нагласити да су модерни уреёаји данас нераскидиви део Интернета и обрнуто. Потребно је да 

ученици имају представу о рачунарским мрежама и да јасно разликују локалну мрежу и Интернет. Потребно је направити паралелу измеёу кућне мреже и мреже у школи и скренути пажњу да су за формирање и 

функционисање мреже потребни и посебни ураёаји и програми, без уласка у детаљну анализу њихове улоге и технолошких карактеристикама. Са ученицима дискутовати о сервисима на Интернету и веб-

апликацијама које користе и подстакнути их да једни другима укажу на корисне и интересантне сервисе и апликације. Посебну пажњу посветити претраживању информација на интернету и процени њихове 

поузданости и релевантности. Ова тема треба да буде практично демонстрирана и прожета током читавог наставног процеса. 

Такоёе у овој фази треба да остваре прву комуникацију са наставником користећи мејл (упутити их, уколико не знају, како се пише мејл, елементе поруке, проверити како су активирали налоге на 

друштвеним мрежама – безбедност и приватност мејла, контаката и садржаја сандучета). Посебну пажњу скренути на прилоге мејлова (шта се може, а шта не може слати мејлом). И у случају мејл-комуникације 

инсистирати на безбедно и одговорно коришћење уз поштовање правила лепог понашања (нетикеција). 

 

 

 

 

 

 

Рачунарство (5 часова) 

 

 

При реализацији ове тематске целине потребно је да ученици стекну знања о томе како се у дигиталним уреёајима информације представљају помоћу бројева. Треба да знају да се кодирањем представљају текст, 

графика и звук. Приказати ученицима како се природни бројеви представљају у бинарном систему (нулама и јединицама). На информативном нивоу показати хексадекадни систем као скраћење записа бинарних 

бројева и приказати бинарни запис неких података (на пример, текста записаног ASCII кодом). 

Ученици треба да познају јединице за мерење количине података (бит, бајт, килобајт, ...) и да умеју да процене колико уобичајени подаци заузимају меморије (нпр. колико отприлике заузима страница текста, 

фотографија ниске и високе резолуције, филм и слично). 

Ученици треба да знају основну структуру рачунара (процесор, меморије и улазно-излазни уреёаји, као и комуникацију измеёу њих). Ученици би требало да умеју да објасне чему нека компонента служи и које 

су њене главне особине, при чему треба да знају: улогу процесора у функционисању рачунарског система (да познају особине процесора, да објасне врсте и улогу различитих меморија у рачунарима (меморије 

које трајно и привремено памте податке) и да разликују унутрашње меморије (кеш, RAM) од спољашњих, складишних меморија (хард-дискова, флеш-меморија, SSD уреёаја, оптичких дискова). 



 

 

Инсистирати на хијерархијској организацији меморија и објаснити разлику у брзини, капацитету и цени различитих облика меморија (особине меморија); основне врсте улазно-излазних уреёаја и начине 

комуникације са њима; врсте магистрала и њихову улогу у остваривању комуникације измеёу различитих компонената унутар рачунара. Ученик компоненте треба да зна на нивоу препознавања, без улажења у 

детаље њихове архитектуре  и  начина  функционисања. 

Искуствено ученици могу описати улогу оперативних система, и уочити разлику измеёу хардвера и софтвера. Ученици треба да знају разлику измеёу апликативних и системских програма, као и различиту 

примену апликативних програма у свакодневном животу (на пример, програме за приступ интернету и вебу, рачунарске игре, програме за обраду звука, …..). Посебну пажњу посветити ауторским правима, 

интелектуалној својини и типовима лиценци софтвера и дељених садржаја. Део тематске целине чији је фокус на зашити ауторских права и коришћењу туёег садржаја треба да се прожима кроз све тематске 

целине кроз сва четири разреда. 

 

 

Организација података и прилагођавање радног окружења (3 часа) 

 

 

Извршити систематизацију основних концепата како би се увела заједничка терминологија и како би се обезбедило да ученици мало дубље разумеју основне концепте графичких радних окружења тј. 

њихових корисничких интерфејса. Истовремено дискутовати графичко окружење стоних и преносних рачунара и мобилних уреёаја, набројати сличности, али и нагласити разлике. 

Са ученицима систематизовати знање о елементима графичког корисничког окружења: радној површини, прозорима, менијима, дугмадима, пољима за унос текста и слично. Обезбедити да ученици 

ефикасно баратају основним улазним уреёајима тј. да умеју да изведу акције мишем, екраном осетљивим на додир, али и пречицама на тастатури. Обезбедити да ученици разумеју концепте селекције, концепт 

клиборда и њихову примену на копирање и премештање података. Ученици треба разумеју и да знају да одреагују на разне поруке које добијају од система током рада (на пример, при брисању података, 

затварању програма, чувању документа…). 

Систематизовати са ученицима и основна системска подешавања (датума и времена, радне површине, регионална подешавања, подешавања језика и тастатуре, коришћење и подешавање корисничких 

налога). 

Објаснити, кроз неколико примера инсталацију и уклањање програма (опет направити паралелу стоних и преносивих рачунара са мобилним уреёајима). Паралелно  са  радом  на  организацији  података  

на  систему  датотека  оперативног  система  демонстрирати  манипулисање  подацима  на  „облаку”. 

Дискутовати о предностима и недостацима манипулације података оба начина. Потребно је да ученици знају када податке чувају на диску, на некој преносивој спољној меморији, на телефону, „у облаку”... 

Потребно је појаснити терминологију (фајл-датотека, фолдер–фасцикла–директоријум–каталог, партиција, диск), и обезбедити да ученици разумеју концепт датотека и фасцикли и њихову примену на 

хијерархијско организовање података. Ученици треба да познају најпознатије типове датотека, да знају да искључе/укључе приказ типа датотеке и скривених датотека, да знају да су одреёени типови 

датотека 



 

 

повезани са подразумеваним програмима који их отварају, као и да та повезивања подесе. Кроз рад на документима и фасциклама инсистирати на начинима како се дели и приступа фасциклама и датотекама на 

„облаку” (сарадња, само да прегледају документе....). Потребно је да ученици разумеју хијерархијску организацију система датотека и путање које одреёују позицију (тј. адресу) датотеке у систему. Ученике 

упознати и са „пречицама” тј. симболичким линковима ка датотекама. 

Упознати ученике са неким програмима за архивирање података и потребом за таквим програмима (вежба слање мејла али са архивираним подацима). 

Упознати ученике са методама и значајем заштите података, подешавањем антивирусног програма, заштитног зида. 

 

 

Креирање и уређивање дигиталних докумената (10 часова) 

 

 

При реализацији ове тематске целине инсистирати да ученици науче да вешто и ефикасно врше уношење текста строго придржавајући се дигиталног правописа (у латиничком тексту на српском језику 

користећи дијакритичке карактере č, ć, ž, š, и сва граматичка правила говорног језика). За почетак вежбати рад са чистим текстом, без уметнутих нетекстуалних елемената и без икаквог програмирања. Осим 

уношења текста, треба нагласити да су основни кораци у раду са текстом кретање кроз текст, копирање, премештање делова текста, претрага и замена. Ученици треба да користе пречице на тастатури за 

различите операције са текстом (копирање, премештање, претрага, ….). Ученик приликом уноса текста треба јасно да зна како се текст дели на целине – параграфе и скренути пажњу на разлику измеёу 

експлицитног уметања ознака за нови ред и прелаза у нови ред које едитор текста аутоматски приказује (а који нису унети у текст). Нагласити ученицима да је овај основни ниво рада са текстом заједнички за 

веома широку палету програма (од најједноставнијих едитора текста до напредних процесора текста) и демонстрирати рад у неколико различитих програма (на локалном рачунару, али и онлајн), укључујући и 

програмерске едиторе које ће ученици касније програмирати. 

Након рада са чистим текстом, прећи на обраду уметања нетекстуалних елемената и структурирање текста. Ученик треба да зна да организује текст коришћењем нумерисаних и ненумерисаних листа, да у 

текст уметне нетекстуалне елементе (табеле, слике, једноставне математичке симболе и формуле...). И ову тему приказати кроз неколико различитих програма (нпр. текст процесора, програма за слање 

електронске поште и креирање онлајн документа или веб стране) и истаћи заједничке карактеристике. 

Објаснити разлику измеёу приступа уреёивања текста коришћењем приступа „што видиш то и добијеш” (WYSIWYG) и језика за обележавање. Приступ језика за обележавање могуће је демонстрирати 

кроз ”лаке језике за обележавање” (нпр. MarkDown), кроз Wiki нотацију и подскуп језика HTML (довољно је приказати означавање наслова, секција, пасуса, нумерисаних и ненумерисаних листа и евентуално 

убацивање слика и линкова). Кроз неколико елементарних примера приказати употребу LaTeX синтаксе за запис математичких формула (индекс, експонент, разломак, грчка слова, ...). Улогу језика за 

обележавање приказати на примерима њихове употребе на вебу. Кроз језике за обележавање вежбати са ученицима прецизно изражавање у формалној нотацији и поштовање прецизне синтаксе, што представља 

важан увод у тему програмирања у текстуалним програмским језицима. 



 

 

Потребно је објаснити разлику измеёу логичке структуре документа и његовог визуелног и стилског обликовања и увести стилове као основну технику логичког структурирања документа. Ученик треба 

да уме да ефикасно користи постојеће, прилагоёава именоване стилове и креира сопствене стилове на нивоу карактера, параграфа и странице. Поред тога потребно је да овладају елементима за аутомаско 

ажурирања документа (садржај, листа свих табела или слика, странице...). На крају рада са документом ученик треба да зна да документ припреми за штампање и одштампа га на папир или извезе у формат PDF. 

Коришћењем програма за креирање слајд презентација ученици треба да примене већ овладане технике форматирања и стилизовања текста и креирају добру  и ефективну презентацију. При изради слајд-

презентације ученик мора да се придржаваправила добре презентације (број информација на слајду, дизајн слајда, естетика, анимације у служби садржаја, ….). Нагласити важност израде сарадничког документа 

приликом рада на неком тексту или слајд – презентацији. 

 

 

Програмирање (12 часова) 

 

 

Пре почетка наставе програмирања ученицима треба објаснити важност алгоритамског приступа решавању проблема и вештине програмирања у данашњем свету за све, па и за ученике који се неће 

професионално бавити програмирањем. Ученике треба упознати са позитивним утицајем наставе програмирања на развој прецизног, формалног изражавања и на развој логичког мишљења. Често се у животу 

дешава да треба да организујемо неку групу људи и да им објаснимо како да ураде неки посао, а познавање техника описивања алгоритама ће нам помоћи да ту увек урадим на јасан и недвосмислен начин. ИКТ 

уреёаји нас често збуњују чудним понашањем, које се испоставља као сасвим природно и нормално, ако разумемо строге принципе по којима функционишу. Кроз серију једноставних примера приказати 

могућност употребе техника алгоритамског размишљања и програмирања на аутоматизовање практичних задатака са којима се ученици и иначе срећу током образовања и личног и касније професионалног 

живота. Навести ученицима колико познавање принципа алгоритама и програмирања може помоћи скоро у свакој професији (на пример, будући психолози и социолози користе напредан статистички софтвер за 

обраду својих података и да им елементи програмирања могу помоћи да прилагоде тај софтвер потребама своји специфичних анализа, а будући стручњаци за језик могу помоћу релативно једноставних 

програмерских техника извући потребне делове језичких корпуса и статистички их обраёивати). 

У складу са претходним, реализацију теме могуће је започети увоёењем појма алгоритма кроз навоёење примера из свакодневног живота у којима се одреёене радње дешавају по унапред задатим правилима 

(на пример, кухињски рецепти, организација летовања коришћењем интернета, одреёивање победника у игри папир–камен–маказе, слагање Рубикове коцке, слагање Ханојских кула, погаёање непознатог броја 

половљењем интервала). Навести и примере где се као корисници апликације сусрећемо са појмом алгоритма, као што је алгоритам проналажења руте у апликацији за навигацију где можемо и подешавати како 

алгоритам ради. Приказати и примере алгоритама са којима су се ученици сусретали у настави математике (извоёење аритметичких операција потписивањем, конструкције геометријских објеката, НЗД, ...). 

Анализирати са ученицима више различитих решења истог проблема. 

Дати примере исказивања алгоритама говорним језиком, дијаграмима тока и псеудокодом. Ученицима разјаснити шта се сматра елементарним кораком у алгоритму, како се кораци секвенцијално могу реёати 

један иза другог, како се врши условно извршавање одреёених делова алгоритма (гранање) и како се 



 

 

одреёени делови алгоритма могу понављати (петље тј. циклуси). Увести и могућност скока (тзв. GOTO) на обележени корак (на пример, на број корака у алгоритму представљеном у облику нумерисаног низа 

корака) и укратко на примеру продискутовати мане таквих решења. Као илустрацију изабрати неки једноставан алгоритам који ће се исказати на разне начине, укључујући, на крају и програмом у програмском 

језику у коме ће се даље радити. Пре него што уче ници самостално крену да формулишу алгоритме, подстицати их да разумевају смисао алгоритама које наставник припрема. Радити на развијању свести код 

ученика о томе да решење проблема треба да буде образложено јасно и прецизно (најбољи тест је то да је алгоритам описан тако да га други ученик може спровести без икаквих додатних упутстава). 

Након кратке уводне приче о алгоритамском начину размишљања потребно је прећи на програмирање у одабраном програмском језику. Тема програмирања се може у целини реализовати уз коришћење 

текстуалног програмског језика, а може се започети са визуелним програмским језиком заснованим на слагању блокова, а завршити са текстуалним програмским језиком. Изабран текстуални програмски језик 

треба да буде једноставан за разумевање и за изражавање кратких програма, као и да има уграёену подршку за рад са колекцијама кроз одговарајуће могућности синтаксе и стандардне библиотеке. Развојно 

окружење за текстуални програмски језик треба да садржи едитор који је прилагоёен синтакси програмског језика и да омогући покретање програма једноставном корисничком акцијом. Пожељно је да развојно 

окружење омогућава да мањи програми буду садржани у једној јединици изворног кода без потребе креирања пројекта. За реализацију теме се може користити развојно окружење инсталирано на локалном 

рачунару или онлајн развојно окружење коме се приступа путем прегледача веба (браузера). 

Редослед увоёења појмова, елемената програмских језика, типова података, библиотечких операција/функција/метода, алгоритама, техника програмирања и функционалности развојног окружења треба 

прилагодити изабраним програмским језицима, окружењима и методолошким опредељењима. 

У склопу обраде ове теме неопходно је покрити следеће елементе одабраног програмског језика: 

 

● аритметичке изразе (константе, променљиве, операторе и коришћење неколико основних библиотечких функција) 

 

● однос измеёу целобројног и реалног дељења 

 

● основне типове и елементарне конверзије измеёу њих, и то: бројевне типове (целобројни и реални), текстуални (ниске тј. стринг) и логички тип 

 

● учитавање и испис вредности основних типова 

 

● услове изражене коришћењем релацијских и логичких оператора и наредбе гранања у непотпуном облику (if) и потпуном облику (if-else) 

 

● наредбе понављања (бројачку петљу, условну петљу) 

 

● дефинисање и коришћење једноставних потпрограма (функција, процедура и сл., у зависности од програмског језика, односно статичких метода, уколико програмски језик не нуди непосреднији облик 

дефинисања потпрограма) 



 

 

● елементарно коришћење колекција података (низови, ниске, торке, речници, ...), приступ појединачним елементима колекције, библиотечке функције/методе над колекцијама (број елемената, збир, просек, 

минимум, максимум, ...), итерација кроз елементе колекције. 

Не инсистирати на појму прекорачења, прецизности записа реалних бројева и на детаљима интерне репрезентације бројева (стога је, ако је могуће, пожељно одабрати програмски језик који аутоматски 

подржава рад са неограниченим бројевима). Променљиве у почетку третирати на исти начин као у математици и не мењати вредности једном додељеним променљивима, а императивну доделу, попут i=i+1, која 

је ученицима често тежак појам, посебно обрадити и разјаснити кроз примере у којима је таква додела заиста потребна. 

Алгоритамска структура задатака у првом разреду не би требало да буде комплексна. Кроз разне задатке могуће је приказати следеће типове алгоритама и програма: 

● аритметичка израчунавања (нпр. геометријске формуле, формуле из физике, линеарне зависности и пропорције, решавање проблема коришћењем линеарних једначина итд.) 

● примена минимума, максимума и апсолутне вредности разлике као мере растојања (нпр. одреёивање дужине пресека интервала) 

 

● рад са позиционим записом (нпр. цифре у запису броја, време, углови) 

 

● угнежёено гранање (каскадно и хијерархијско): гранање на основу припадности вредности бројевним интервалима (нпр. одреёивање оцене на основу броја поена), гранање на основу дискретног скупа 

вредности (нпр. одреёивање имена месеца на основу редног броја), лексикографско пореёење торки (нпр. пореёење два датума), хијерархијско гранање (нпр. одреёивање квадранта на основу датих координата 

тачака). 

● статистичка обрада колекција података (израчунавање збира, просека, минимума и максимума), филтрирање (издвајање елемената који задовољавају дати услов) и пресликавање (примена функције на све 

елементе колекције), линеарна претрага колекција података и комбинација ових алгоритама 

● сортирање применом библиотечких функција и решавање проблема помоћу сортирања (не укључује познавање и имплементацију алгоритама сортирања). 

 

Нагласак учења програмирања у првом разреду треба да буде на стицању течности у елементарном кодирању, а не на вештини конструкције и анализе сложености алгоритама. Стога се сугерише да се у што 

већој мери примењују библиотечке функције и да се ручна имплементација алгоритама примењује само где је то неопходно (на пример, одреёивање максимума неколико бројева могуће је у почетку реализовати 

позивом библиотечке функције, а тек касније увести алгоритам одреёивања максималне вредности и применити га у неколико задатака). Алгоритми које ученици самостално имплементирају не би требало да 

прелазе комплексност основних секвенцијалних алгоритама линеарне сложености за обраду серија елемената (нпр. одреёивања збира и просека колекције бројева, или одреёивање њеног минималног тј. 

максималног елемента). 

Приликом избора задатака пожељно је трудити се да се текстови задатака формулишу тако да ти задаци сугеришу неку реалну примену било у стварном животу и доменима блиским ученицима (нпр. спорт, 

филм, музика, мода), било у другим наставним предметима (математика, физика, биологија, историја, географија и слично). 



 

 

Инсистирати на пажљивом тестирању свих решења (ако је могуће, коришћењем аутоматског система тестова на више тест-примера). 

 

Од ученика тражити да пишу своје једноставне програме, али и да пажљиво анализирају већ написане програме и да предвиде резултате њиховог извршавања и без њиховог покретања. Инсистирати на томе 

да сви ученици могу да спроведу задати алгоритам корак по корак, експлицитно записујући (на пример у облику табеле) стање, тј. текуће вредности променљивих током извршавања алгоритма Ученицима 

приказати процес дебаговања (извршавања корак по корак уз анализу меёурезултата) и захтевати од њих да пронаёу и исправе намерно унете грешке у програме. 

Не инсистирати на томе да ученици праве потпуно заокружене апликације (на пример, обрада теме креирања графичког корисничког интерфејса програма није предвиёена за први разред). Дужина програма 

које ученици пишу не би требало да прелази пар десетина линија кода. Сложеније проблеме разлагати на потпроблеме који се једноставније решавају (на пример, сваки помоћу посебне функције тј. потпрограма). 

Један од могућих наставних сценарија је да ученици имају задатак да напишу само одреёене делове већег програма које наставник унапред припрема (да допуне неколико линија кода, дефинишу неку функцију и 

слично). 

Један интересантан домен за вежбање основних техника програмирања је и 2д цртање и прављење анимација, као и једноставних интерактивних симулација (игара). Стога је пожељно користити језике и 

библиотеке који ово допуштају. Наставник се може определити да тему уведе и кроз овај домен и тада је могуће је реализовати и следеће теме: 

● увод у функционалност одабране графичке библиотеке (координатни систем, платно, оловке, четкице, боје, ...) 

 

● цртање основних облика (дуж, квадрат, круг, ...) 

 

● цртање правилних облика са понављајућим елементима (нпр. екран ишрафиран хоризонталним/вертикалним/дијагоналним линијама, концентрични кругови у центру екрана) 

● програмирање анимација (понављањем исцртавања облика у правилним временским интервалима, попут лоптице или неке друге фигуре која се одбија о ивицу прозора или слике лика који се шета лево-десно 

дуж екрана) 

● концепт догаёаја (догаёаји миша и тастатуре) и обрада догаёаја (померање једноставног објекта на екрану стрелицама, исцртавање кругова мишем) 

 

● у оквиру пројектних задатака и додатне наставе могуће је обрадити и неколико примера програмирања веома једноставних игара (нпр. бушење мишем балона који се појављују на насумичним позицијама на 

екрану уз бројање резултата, померање лика стрелицама кроз препреке које се крећу, попут игре flappy birds). 

 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 



 

 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. Требало би и вредновање више усмерити ка праћењу 

и вредновању практичних радова и вежбања, а мање ка тестовима знања. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о 

сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче 

да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно 

са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада 

ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, 

подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти 

постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број 

ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове 

таксономије. Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично користити првенствено за увежбавање и утврёивање појмова и чињеничних знања, а 

мање за формирање коначних оцена. Креирање таквих инструмената за утврёивање градива, кад год је могуће, препустити самим ученицима, чиме се постиже вишеструки ефекат на усвајање знања и вештина. 

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију 

која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне 

праксе. Када је промени, потребно је да прикупи нове податке да би могао да види колико су те промене ефикасне. У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске 

наставе, планирати секцију и време за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, 

а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим интересовањима. 

Оцењивање: 

 

Формативне оцене се дају и уписују у педагошку свеску на основу односа ученика према раду, активности на часу. Сумативне оцене се добијају и из контролних 

задатака, усменог испитивања, самосталних радова ученика. 

Музичка култура 

Разред I 

Предмет музичка култура 

 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни. 

 

Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиёа програм. Ова настава 



 

 

омогућава укључивање у наставу ученицима који су из оправданих разлога били одсутни са редовних часова. 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

 

Активности 

ученика 

1. 3 Увод у музику индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

2. 3 Средњевековна 

музика 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

3. 3 Музика Барока индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

4. 2 Музика 

Рококоа 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 



 

 

5. 4 Бечки 

класичари 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

 

 

 

 

Ликовна култура 

Допунска настава 

 

Циљеви допунске наставе: 

– усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

–– осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе: 

– уочавање проблема и израда плана рада. 

Исходи допунске наставе: 

– усвојено знање омогућава ученику самостално учење и праћење наредног градива што је основни стандард постигнућа; 

– ученик је оспособљен да користи практичне вештине. 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 



 

 

-обликује презентације 

усклаёујући текст и 

слику; 

-укаже на сличности, 

разлике и меёусобни утицај 

уметности одреёених 

култура, цивилизација и 

периода; 

-издваја кључне 

информације из 

 

 

 

Садржај уметничког 

дела: мотиви и теме кроз 
епохе. 

 

 

 

 

Уметност кроз 

епохе 
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текста и слике;    

-користи уметничко наслеёе 

као подстицај за стваралачки 

рад; 

-изражава своја 

интересовања и естетске 

доживљаје одабраним 

средствима и техникама; 

 

 

Културно наслеђе као 

извор инспирације 

савремених стваралаца. 

 

Човек и простор; 

Скулптуре у пленеру; 

Пејзаж и архитектура; 

Реални и имагинарни 

простор 
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Физичко и здравствено васпитање 

Назив наставног предмета: Физичко васпитањеЦиљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају 

одреёени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 



 

 

 

 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

 

-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

- Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

 

 

Провера физичких 

способности(иницијал но 

тестирање) 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 
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Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским 

дисциплинама треба 

радити на развијању 

основних 

моторичких особина 

за дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања на 

кратке и средње 

стазе: 

- 100 м ученици и 

ученице; 

- 800 м ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 100 м 

ученици и 
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  ученице 

 

Вежбање технике 

трчања на средњим 

стазама умереним 

интезитетом и 

различитим темпом 

у трајању од 5 до 10 

мин. 

Крос: јесењи и 

пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: Скок 

удаљ техником 

увинућа Скок 

увис леёном 

Бацања: Бацање 

кугле, једна од 

рационалних 

техника (ученице 4 

кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења 

у одељењу, на 

резултат, у свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама. 

 



 

 

    

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика са 

елементима акробатике: 

Вежбе на справама и тлу 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 
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Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних 

елемената игре; 

• Даље проширивање 

и продубљавање 

техничко- тактичке 

припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом 

за дату игру. На 

основу претходних 

умења у техници и 

тактици наставник 

планира конкретне 

садржаје из спортске 

игре; 

• Актив наставника, 

према програму који 

сам доноси (из 

програма трећег 

разреда 

(програм по 
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  избору ученика) у 

складу са 

могућностима школе, 

организује наставу за 

коју ученици покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико 

је могуће, 

организовати наставу 

пливања 

(посебно обуку за 

непливаче). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додатна настава 



 

 

Енглески  

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДОДАТНА 

НАСТАВА 

 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештине из неких наставних области и предмета у складу са својим интересовањима, 

способностима и склоностима, као и да подстиче 

ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље самообразовање. 

 

 

Разред: први 

 

Смер: друштвено-језички 

 

Годишњи фонд часова:37 

 

ОБЛАСТ ИСХОДИ САДРЖАЈ 

Разумевање говора – адекватно реагује на усмене поруке у вези са активностима 

у образовном контексту; 

– разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима 

се користи стандардни језик и разговетан изговор; 

– разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и 

једноставна упутства у приватном, јавном и образовном контексту; 

– разуме општи смисао информативних радијских и телевизијских 

емисија о блиским темама, у којима се користи стандардни говор и 

разговетан изговор; 

– разуме основне елементе радње у серијама и филмовима у којима се 

обраёују релативно блиске теме, ослањајући се и на визуелне елементе; 

– разуме суштину исказа (са)говорника који разговарају о блиским 

темама, уз евентуална понављања и појашњавања; 

– изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом 

текста, бројем саговорника, њиховим меёусоб-ним односима и 

намерама, као и у вези са 

Граматички садржаји: 

-именице бројиве и небројиве именице. множина 

именица (правилна и неправилна). 

-саксонски генитив. 

-члан употреба одреёеног и неодреёеног 

члана,изостављање члана. 

-заменице личне, показне, присвојне, 

релативне,одричне и узајамно повратне. 

-детерминатори присвојни,показни, 

неодреёени, квантификатори. 

-придеви и прилози граёење и употреба придева и 

прилога. место придева и прилога у реченици. 

-предлози 

најчешћи предлози за оријентацију у простору и 

времену. 

предлози после придева (нпр.good at, interested in) и 

после глагола (нпр.work 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разумевање прочитаног 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено изражавање 

општим садржајем; 

– ослањајући се на општа знања, искуства и контекст поруке, увиёа 

значење њених непознатих елемената; памти и контекстуализује 

битне елементе поруке. 

 

 

– разликује најучесталије врсте текстова, познајући њихове основне 

карактеристике, сврху и улогу; 

– разуме краће текстове о конкретним темама из свакодневног живота, 

као и језички прилагоёене и адаптиране текстове утемељене на 

чињеницама, везане за домене општих интересовања; 

– разуме осећања, жеље, потребе исказане у краћим текстовима; 

– разуме једноставна упутства и саветодавне текстове, обавештења и 

упозорења на јавним местима; 

– разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, 

фреквентна и позната лексика (конкретна поезија, кратке приче, 

анегдоте, скечеви, стрипови); 

– проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми 

основну поруку и суштинске информације; 

– идентификује и разуме релевантне информације у писаним 

прототипским документима (писмима, проспектима) и другим 

нефикционалним текстовима (новинским вестима, репортажама и 

огласима); 

– препознаје основну аргументацију у једноставнијим текстовима (нпр. 

новинским колумнама или писмима читалаца, као и другим врстама 

коментара); 

– наслућује значење непознатих речи на основу контекста 

 

 

– учествује у краћим дијалозима, размењује информације и мишљење 

са саговорником о блиским темама и интересовањима; 

– користи циљни језик као језик комуникације у 

for, speak to). 

-бројеви 

прости, редни и децимални бројеви; разломци; 

основне ра- 

чунске операције. 

-везници 

повезивање елемената исте важности: for, and, nor, 

but, or, 

yet, so. 

- глаголи 

глаголска времена (активне и пасивне 

конструкције) 

употреба садашњих времена (present simple tense, 

present 

continuous tense, present perfect tense). употреба 

прошлих времена (past simple tense, past 

continuous tense, past perfect tense). начини 

изражавањa будућности (future simple tense, be 

going to,present continuous tense, present simple 

tense). глаголи и фразе праћени инфинитивом или -

ing обликом. 

модални глаголи ( can, can’t, could, should, must, 

have to, needn’t, mustn’t, may) 

фразални глаголи са across, back, down... (нпр.come 

across, 

come back, cut down). 

-творба речи сложенице. 

-најчешћи суфикси и префикси. 

-реченица 

ред речи у реченици. потврдне, упитне и одричне 

реченице. 

погодбене реченице (реалне, 

потенцијалне). 

неуправни говор (без слагања времена) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писмено изражавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокултурна 

образовном контексту, прилагоёавајући свој говор комуникативној 

ситуацији, у временском трајању од два до три минута; 

– описује себе и своје окружење, догаёаје у садашњости, прошлости и 

будућности у свом окружењу и изван њега; 

– изражава своје утиске и осећања и образлаже мишљење и 

ставове у вези са блиским темама; 

– описује догаёаје и саопштава садржај неке књиге или филма, износећи 

своје утиске и мишљења; 

– излаже унапред припремљену краћу презентацију на одреёену тему 

(из домена личног интересовања); 

– указује на значај одреёених исказа и делова исказа пригодном 

гестикулацијом и мимиком или наглашавањем и интонацијом. 

 

 

– пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог 

окружења и подручја интересовања; 

– описује особе и догаёаје поштујући правила 

кохерентности (обима 100–120 речи); 

– описује утиске, мишљења и осећања (обима 80–100 речи); 

– пише белешке, поруке и лична писма да би тражио или пренео 

релевантне информације; 

– резимира прочитани/преслушани текст о блиским темама и 

износи сопствено мишљење о њему; 

– попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и 

образовном домену; 

– пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, 

стипендије или омладинске послове); 

– пише електронске поруке, смс поруке, учествује у дискусијама на 

блогу 

 

 

– препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и 

искуства, правила понашања, свакодневне 

Тематске области 

-свакодневни живот (организација времена, 

послова, слободно време) 

-свет рада (перспективе и образовни системи) 

-интересантне животне приче и догаёаји 

-живи свет и заштита човекове околине 

-научна достигнућа, модерне технологије и свет 

компјутера (распрострањеност, примена, корист и 

негативне стране) 

-медији и комуникација 

-храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и 

пића у земљама света) 

-потрошачко друштво 

-спортови и спортске манифестације 

-Србија – моја домовина 

познати градови и њихове знаменитости 

- региони и земље у 

којима се говори циљни језик 

-европа и заједнички живот народа 

 

Комуникативне функције 

-представљање себе и других 

-поздрављање (састајање, растанак; формално, 

неформално, регионално специфично) 

-идентификација и именовање особа, објеката, боја, 

бројева итд. 

-давање једноставних упутстава и команди 

-изражавање молби и захвалности 

-изражавање извињења изражавање потврде 

и негирање 

-изражавање допадања и недопадања 

-изражавање физичких сензација и потреба 



 

 

компетенција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медијација 

навике, сличности и разлике у култури своје земље и земаља чији језик учи; 

– препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног 

живота земље и земаља чији језик учи; 

– препознаје и адекватно користи најфреквентније стилове и регистре у 

вези са елементима страног језика који учи, али и из осталих области 

школских знања и животних искустава; 

– препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа 

паравербална и невербална средстава (степен формалности, љубазности, 

као и паравербална средства: гест, мимика, просторни односи меёу 

говорницима, итд.); 

– користи знање страног језика у различитим видовима реалне 

комуникације (електронске поруке, смс поруке, дискусије на блогу или 

форуму, друштвене мреже); 

– користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља 

чији језик учи 

 

 

– преноси суштину поруке са матерњег на страни језик/са страног 

на матерњи, додајући, по потреби, објашњења и обавештења, 

писмено и усмено; 

– резимира садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће 

интеракције; 

– преноси садржај писаног или усменог текста, 

прилагоёавајући га саговорнику; 

– користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења 

тешкоћа које се јављају, на пример: преводи или преноси садржај уз 

употребу описа, парафраза и сл.; 

– преводи на матерњи језик садржај краћег текста о познатим 

темама 

-исказивање просторних и временских односа 

-давање и тражење информација и 

обавештења 

-описивање и упореёивање лица и предмета 

-изрицање забране и реаговање на забрану 

-изражавање припадања и поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 

-тражење и давање дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и обавезности 

-исказивање сумње и несигурности 



 

 

Задаци: 

- задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, способности за учење; 

- подстицање индивидуалног развоја ученика (адекватног темпа), пре свега њихових интелектуалних карактеристика, што омогућава брже напредовање ученика (акцелерација); 

- проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици показују интересовање и способности; 

- груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају услови за индивидуализацију додатног рада; 

- идентификовање обдарених и талентованих ученика. 

 

Садржаји додатног рада полазе од редовног плана и програма, али се, сходно интересовањима и потребама ученика, проширују, продубљују и допуњују новим садржајима, и као такви важе само за 

ученике обухваћене овим обликом рада. Самим тим, садржаји додатног рада су индивидуализовани, како у односу на ученика, тако и у односу на наставника. 

Објашњење за реализацију 

Додатним радом треба обухватити ученике: који постижу изузетне резултате усавладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање и продубљивање знања и вештина који су обдарени и 

талентовани за одреёене области и предмете. 

Програм додатног рада треба планирати и организовати у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада. Часови могу да трају краће или дуже од 45 

минута, зависно од садржаја који се остварују. 

 

С обзиром на примену и функцију додатног рада наставник треба да препоручи најразноврсније облике, методе и поступке рада који ће ученицима омогућити да њихове креативне способности и интересовања 

максимално доёу до изражаја (индивидуални и 

групни облик; проблемска, индивидуализована и други облици наставног рада). Наставник треба да упућује ученике да самостално испитују разне појаве, да се служе литературом, приручницима, алатима и 

инструментима, као и да сачине записе, анализе, закључке и сл. 

 

 

I Планирање наставе и учења   

 

Планирање додатне наставе се врши у складу са потребама и интересоваљу ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Одреёивање термина врши се према важећим 

распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу.  

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења   

 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – учионици..   

 

На часовима комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, што подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке решавају задатке, одговарју на питања. 



 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења   

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове континуирано и систематично. Вреднују се активности и постигнућа ,квалитет одговора, способности примене теоријских знања у конкретним радним 

условима.  

 

Вредновање наставе и учења врши се кроз: праћење остварености исхода, усмено излагање, учествовање на конкурсима и такмичењима, као и резултатима постигнутим на истим. 

 

 

 

 

 

 

Француски језик 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-ДОДАТНА НАСТАВА-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

 

РАЗРЕД-I 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС 

 

ГОДИШЊИ ФОНД-37 ЧАСОВА(укупно за све разреде) ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ 

НАСТАВЕ 

ЦИЉ додатне наставе је проширивање и продубљивање знања за даровите и талентоване ученике који желе да усавршавају знања из француског језика на свим нивоима од рецепције до 

продукције,интеракције,медијације и знања о језику,као и да учествују на такмичењима и конкурсима из француског језика. 

 

ОБЛАСТ-ТЕМА 

 

 

 

РЕЦЕПЦИЈА 

ИСХОДИ 

 

 

 

– разуме једноставне 

књижевне текстове 

различитих жанрова 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Именичка група 1) 

Систематизација 

употребе 

БРОЈ ЧАСОВА 
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ПРОДУКЦИЈА 

(поезија, проза, драма), у којима 

се појављују учесталије 

метафоре; – открива значење 

непознатих речи у писаном 

тексту на основу познатог 

контекста и језичког 

предзнања; 

 

користи релативно спонтано и 

самостално циљни језик као 

језик комуникације у 

учионици са наставником и са 

осталим ученицима и 

ученицама; – описује особе, 

радњу, место, доживљај или 

актуелна дешавања у 

садашњости, прошлости и 

будућности, користећи 

познате језичке и ванјезичке 

елементе; – саопштава и 

интерпретира најважније 

информације садржаја 

писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме 

предвиёене наставним 

програмом, користећи познате 

језичке елементе; – 

саопштава и 

интерпретира 

детерминаната: партитивних 

чланова и партитивног de; 

присвојних и показних 

придева; основних, редних 

бројева. 2) Систематизација 

рода и броја именица и 

придева, пореёења придева и 

именица. 3) Систематизација 

заменица: личних 

ненаглашених (укључујући и 

заменицу on) и наглашених; 

заменица за директни и 

индиректни објекат; показних 

и присвојних; упитних. 

Глаголска група 1) 

Систематизација глаголских 

времена индикатива (презент, 

сложени перфект, имперфект, 

плусквамперфект, футур 

први), као и перифрастичних 

конструкција: блиског 

футура, блиске прошлости. 2) 

Систематизација фреквентних 

униперсоналних глагола. 3) 

Систематизација 

презента 
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ИНТЕРАКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

најважније информације 

садржаја кратких емисија, 

видео записа на теме 

предвиёене наставним 

програмом, користећи познате 

језичке елементе ; – износи 

своје мишљење, изражава и 

образлаже ставове и реагује на 

мишљење и ставове других 

(допадање/недопадање итд.), 

користећи познате и 

једноставне језичке елементе; 

– започиње и учествује у 

дијалогу и размењује 

мишљења и информације у 

вези са својим окружењем и 

свакодневним ситуацијама; 

 

илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних 

упутстава; – резимира 

прочитани/преслушани текст о 

блиским, познатим и 

обраёиваним друштвеним 

темама користећи једноставна 

језичка средства; – 

пише о блиским 

темама из свог 

кондиционала. 4) Презент 

субјунктива 

најфреквентнијих глагола 

(после il faut que, il vaut 

mieux que, il est nécessaire 

que, il est possiblе que и 

глагола заповести, жеље и 

осећања). 

Предлози 1) Систематизација 

употребе предлога и 

фреквентних предложних 

израза (par rapport à, à côté de, 

au lieu de, à l’occasion de, à 

l’aide de, malgré). 

2) Систематизација предлога 

за време и временских 

одредница (depuis, ça fait … 

que, en, dans, pour, il y a). 

Прилози 1) Систематизација 

прилога за место, време, 

начин, количину (интензитет). 

2) Пореёење прилога. 

Модалитети и форме 

реченице 1) Директни и 

индиректни говор. 2) 

Систематизација 

интерогативног и 

императивног модалитета. 3) 

Систематизација 

негације. Сложене 
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ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 

окружења и подручја 

интересовања; – описује особе 

и догаёаје поштујући правила 

кохерентности користећи 

фреквентне речи и изразе; – 

пише о властитом искуству 

описујући своје утиске и 

осећања, износећи мишљења, 

планове и очекивања, 

једноставним језичким 

средствима 

 

 

користи знање страног језика 

у различитим видовима 

реалне комуникације 

(електронске поруке, СМС 

поруке, дискусије на блогу 

или форуму, друштвене 

мреже) 

 

 

преноси суштину и најважније 

појединости поруке са 

матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи, додајући, 

по потреби, једноставнија 

објашњења и обавештења, 

писмено 

и усмено; – у писаном 

облику резимира на 

реченице 1) Систематизација 

координирања реченице са 

везницима et, ou, mais, car и 

прилозима/прилошким 

изразима c’est pourquoi, donc, 

puis, pourtant, par contre, par 

conséquent, au contraire. 

2) Систематизација зависних 

реченица са најфеквентнијим 

везницима: релативних са 

заменицама qui, que, où; 

временских са везницима 

quand, chaque fois que, pendant 

que, depuis que; узрочних са 

везницима parce que и comme 

(рецептивно) ; финалних са 

везником pour 

que/pour+инфинитив; 

хипотетичних са везником si 
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 структурисан начин садржај 

краћег текста, аудио или 

визуелног записа и краће 

интеракције; – у усменом 

облику преноси садржај 

писаног или усменог текста, 

прилагоёавајући га исказаним 

или претпостављеним 

потребама саговорника; – 

користи одговарајуће 

компензационе стратегије 

ради превазилажења тешкоћа 

које се јављају, на пример: 

преноси садржај уз употребу 

описа, парафраза и сл.; 
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УКУПНО 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 



 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног 

одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу.. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, 

вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

-учествовање на конкурсима и такмичењима; 

 

- активности ученика на часовима 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латински језик 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК-ДОДАТНА НАСТАВА 

 

 



 

 

РАЗРЕД-I 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС 

 

ГОДИШЊИ ФОНД-17 ЧАСОВА 

 

ЦИЉЕВИ-Циљеви рада на додатним часовима су проширивање знања из латинског језика,боље упознавање са класичним језицима,са класичном књижевности и цивилизацијом античког 

периода,богаћење речничког фонда новим терминима,читањем краћих текстова Римских писаца.усавршавање правилног изговора и акцента,развијање језичких компетенција,и такмичарског духа 

 

ОБЛАСТ-МОДУЛ 

 

 

ЈЕЗИК 

ММорфологија 

ИСХОДИ 

 

 

ни текст   на 

латинском језику; – уочи 

 поруку   и 

протумачи садржај 

прочитаног текста; – 

идентификује различите 

односе у тексту,   

 меёу 

реченицама и унутар 

реченица;  –  преведе 

САДРЖАЈ 

 

 

Именске  речи – 

Неправилности и мање 

 фреквентни 

обрасци   именске 

промене. Глаголи – 

Морфологија глаголских  

 начина, укљ.

 конјунктив и 

нефинитни облици 

глагола.  – 

БРОЈ ЧАСОВА 
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Синтакса 

прочитано с 

ослонцем на 

коментар и/или 

двојезични речник; – 

примени правила латинске 

глаголске и именске 

промене, као и морфологије 

непромењивих речи; 

– изложи правила 

латинске глаголске и 

именске промене, као и 

морфологије непромењивих 

речи; 

– идентификује 

функцију  речи, састав 

 и функцију 

различитих реченичних 

конституената као и делова

   сложене 

реченице;   – употреби, 

пасивно и активно, 

 основни латински 

вокабулар; 

– користи 

двојезични речник на

 сврсисходан 

начин, уз познавање 

речничког облика 

латинских речи и осталих 

речничких конвенција; 

 

– изложи правила 

латинске глаголске и 

именске промене, 

као    и  морфологије 

Неправилности и мање 

фреквентни обрасци 

глаголске промене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтакса падежа – 

Употпуњавање и 

систематизација. 

Синтакса просте 

реченице – Главни типови;

 главне 

функције конституената. – 

Глаголски начини у простој  

реченици.  – 
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КЛАСИЧНА 

ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

непромењивих речи; 

– идентификује 

функцију  речи, састав 

 и функцију 

различитих реченичних 

конституената као и делова

   сложене 

реченице;   – употреби, 

пасивно и активно, 

 основни латински 

вокабулар; 

– користи 

двојезични речник на

 сврсисходан 

начин, уз познавање 

речничког облика 

латинских речи и осталих 

речничких конвенциј 

користи двојезични речник

 на 

сврсисходан начин, уз

 познавање 

речничког облика 

латинских речи и осталих 

речничких конвенција; 

 

сродним речима у матерњем 

и страним модерним 

језицима, оплемењујући 

своју културу говора и 

изражавања; – 

примени, у 

различитим ситуацијама,     

своје 

Главни типови 

именичке синтагме. 

Синтакса сложене реченице 

– Главни типови зависних 

клауза и нефинитних 

конструкција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Класични 

књижевни   жанрови и 

културни обрасци као

 прецедент 

модерне цивилизације. 

 – Латински 

   после 

Римљана. – 

Елементи и путеви 

класичног  наслеёа до данас. 
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 познавање класичне 

културе (нарочито у њеном

  књижевном 

аспекту) и класичне 

цивилизације, политичке  

    и културне

    историје 

класичних    народа, 

њихове свакодневице, 

веровања, митова и 

легенди;   –    разуме 

смисао и  вредност 

духовног     наслеёа 

класичне цивилизације, као 

и њених материјалних 

остатака на нашем тлу и 

другде. 

  

 

 

 

 

 

 

 

17(укупно) 

 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу.. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, 

вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 



 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- активности на часу 

 

-вежбе превоёења 

 

 

Историја 

Додатна настава 

 

Наставни предмет: Историја Смер: 

Друштвено - језички Разред: Први 

Циљ наставе учења: 

 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са интересовањима, способностима и 

склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље образовање 

 

Задаци додатне наставе: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовањаученика. 

 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Држава, 

политика и 

право у 

античком 

свету 

3 Географски простор цивилизација 

старог века – Медитеран, Средњи и 

Далеки исток. Основна обележја 

државног уреёења 

у усменом и писаном излагању користи основне научне и 

историјске појмове; – користи хронолошке одреднице на 

одговарајући начин, у складу са 

периодизацијом прошлости; – идентификује 



 

 

  цивилизација старог века – Eгипат, 

Месопотамија,Левант, Кина, 

минојски Крит, Микена, Хомерско 

доба, грчки полиси, антички Рим и 

Источно римско царство до средине 

VI века. Рат и мир у старом веку 

(пример мировног споразума после 

битке код Кадеша; Грчко- персијски 

ратови – сукоб цивилизација; 

Пелопонески рат – борба за превласт 

и криза полиса; освајања Александра 

Великог – прожимање цивилизација; 

римско освајање Италије – раёање 

светске силе; пунски ратови и борба 

за превласт у Средоземљу; граёански 

ратови – криза и пропаст 

републике;римска спољна политика у 

доба царства – освајања и одбрана 

граница; последице Велике сеобе 

народа – V и VI век; Јустинијанова 

обнова) 

порекло и процени сазнајну вредност различитих извора 

на основу њихових спољних и садржинских обележја; – 

објасни основе историјског научног метода у 

реконструкцији прошлости и уочава постојање различитих 

интерпретација; - анализира узрочно-последичне везе и 

идентификује их на конкретним примерима; 

-анализира историјске податке и идентификује 

особености, континуитет и промене у различитим 

појавама дугог трајања; - уочи и изрази став у односу на 

предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге врсте 

манипулација прошлошћу на конкретним примерима; - 

учествује у организовању и спровоёењу заједничких 

школских активности и активности које подстичу 

друштвену одговорност; - користећи ИКТ, самостално или 

у групи, презентује резултате истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних историјских извора и литературе; - 

поредећи историјске и географске карте датог простора, 

уочава утицај рељефа и климатских чинилаца на настанак 

цивилизација и кретање становништва; – наведе и лоцира 

најважније праисторијске и античке локалитете у Европи и 

Србији; - издвоји и меёусобно порединајважније одлике 

државних уреёења у цивилизацијама старог века; -уочава 

специфичности и пореди друштвени положај и начин 

живота припадника различитих слојева у старом веку; -

идентификује основне цивилизацијама старог века; – 

пореди и илуструје примерима одлике свакодневног 

живота меёу различитим цивилизацијама 

старог века; -уочава присуство и препознаје 



 

 

   важност тековина цивилизација старог века 

у савременом свету 

Ратови и војске 

у савременом 

свету 

3 Рат и мир у старом веку (пример 

мировног споразума после битке код 

Кадеша; Грчко-персијски ратови – 

сукоб цивилизација; Пелопонески рат 

– борба за превласт и криза полиса; 

освајања Александра Великог – 

прожимање цивилизација; римско 

освајање Италије – раёање светске 

силе; пунски ратови и борба за 

превласт у Средоземљу; граёански 

ратови – криза и пропаст 

републике;римска спољна политика у 

доба царства – освајања и одбрана 

граница; последице Велике сеобе 

народа – V и VI век; Јустинијанова 

обнова) 

у усменом и писаном излагању користи основне научне и 

историјске појмове; - користи хронолошке одреднице на 

одговарајући начин, у складу са периодизацијом 

прошлости; – идентификује порекло и процени сазнајну 

вредност различитих извора на основу њихових спољних и 

садржинских обележја; -објасни основе историјског 

научног метода у реконструкцији прошлости и уочава 

постојање различитих интерпретација; - анализира 

узрочно-последичне везе и идентификује их на 

конкретним примерима; 

-анализира историјске податке и идентификује особености, 

континуитет и промене у различитим појавама дугог 

трајања; - уочи и изрази став у односу на предрасуде, 

стереотипе, пропаганду и друге врсте манипулација 

прошлошћу на конкретним примерима; – учествује у 

организовању и спровоёењу заједничких школских 

активности и активности које подстичу друштвену 

одговорност; – користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних историјских извора и литературе; – 

поредећи историјске и географске карте датог простора, 

уочава утицај рељефа и климатских чинилаца на настанак 

цивилизација и кретање становништва; – наведе и лоцира 

најважније праисторијске и античке локалитете у Европи и 

Србији; - издвоји и меёусобно порединајважније одлике 

државних уреёења у цивилизацијама 

старог века;-уочава специфичности ипореди 



 

 

   друштвени положај и начин живота припадника 

различитих слојева у старом веку; - идентификује 

основнецивилизацијама старог века; – пореди и 

илуструје примерима одлике свакодневног живота 

меёу различитим цивилизацијама старог века; – уочава 

присуство и препознаје важност тековина 

цивилизација старог века у савременом свету 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности и индивидуалних 

карактеристика ученика. 

IIОставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

IIIПраћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: праћење 

остварености исхода; 

усмено излагање; 

показивање практичних вештина; 

активности ученика на часовима; 

 

Географија 

Назив предмета : Географија – додатна настава 

 

Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : први 



 

 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са интересовањима, способностима и 

склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље образовање. 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

 

 

Проширена знања о 

проучавања, 

утемељитељима 

географске науке 

предмету. 

 

 

 

ФИЗИЧКА 

ГЕОГРАФИЈА 

Место и задаци физичке 

географије у систему 

наука. 

Дигитална 

картографија и 

ГИС-помоћ у 

упознавању 

простора. 

 

 

 

1 

Дискусија о настанку 

свемира и његовој 

величини, могућем 

ванземаљском животу. 

Израда паноа Сунчевог 

система. 

 

 

ОБЛИК, 

ДИМЕНЗИЈЕ И 

КРЕТАЊЕ 

ЗЕМЉЕ 

 

 

Димензије и облик 

Земље. 

Земљино кретање и њене 

последице. 

 

 

 

2 

 

 

Самостални радови и 

усмено излагање. 

Проширења знања о 

разноликим облицима у 

рељефу, откривање нових 

могућности за израду 

презентација. 

 

 

 

 

УНУТРАШЊА ГРАЂА 

ЗЕМЉЕ И ГЕОЛОШКИ 

РАЗВОЈ 

ЗЕМЉИНЕ КОРЕ 

Цртање скице Земљине 

унутрашње граёе. 

Приказивање 

презентације Геолошког 

развоја Земљине коре. 

Израда паноа- географске 

карте са веначним и 

громадним планинама. 

Коришћење интернета: 

примери активних и 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

  угашених вулкана. 

Ученички реферати: 

примери најразорнијих 

земљотреса у историји. 

Анализа облика денудације 

(Ђавоља варош, 

Кападокија). Израда 

презентације (врсте 

пустиња и морских обала). 

Крашка ерозија, рад о 

изабраној пећини. 

Највиши и највећи 

водопади на свету 

(дискусија). 

Праћење на интернету 

ледничких језера на 

просторима Србије, 

Италије, Словеније, 

Швајцарске. 

 

Ученици схватају проблем 

глобалног загревања и 

загаёивања ваздуха. 

 

 

АТМОСФЕРА 

Одлике и значај 

атмосфере. 

Обрада микроклиматског 

подручја око школе и 

становања. 

 

 

2 

Детаљно познавање 

појмова везаних за 

хидросферу. 

Задужити ученике да 

спреме предавање за своје 

другове из одељења 

на тему Значај и 

 

 

 

ХИДРОСФЕРА 

 

Кружење воде у 

природи. 

Цунами таласи. 

Крашки извори. 

Реферати о најдужим 

рекама. 

 

 

 

2 



 

 

заштита мора.    

Разликују главне типове 

земљишта и доводе у везу 

њихова својства са 

условима формирања и 

примерима у Србији и 

свету и илуструју њихову 

економску 

вредност. 

 

 

 

 

БИОСФЕРА 

 

 

Земљиште- формирање, 

распростирање, значај, 

деградација и заштита. 

 

 

 

 

1 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за први разред организован је кроз 6 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 



 

 

- активности ученика на часовима; 

 

Биологија 

Назив предмета: Биологија – додатна настава Гимназија: 

друштвено језички смер 

Разред: први 

 

 

Циљ наставе учења: 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са интересовањима, способностима и 

склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље образовање. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

 

 

Област/Тема 
Број 

часова Садржај Исходи 



 

 

Биологија као 

природна наука 2 

 

Биологија као наука. 

Појам научних 

теорија. 

Научна 

методологија. 

Утицај биологије на развој 

технологије. 

Утицај биологије на 

свакодневни живот. 

осмисли поступак 

истраживања на задату 

хипотезу, креира и прати 

истраживачки протокол, 

прикупи, прикаже и 

тумачи податке добијене 

истраживањем изнесе и 

вреднује аргументе на 

основу доказа 

Особине живих 

бића 
2  

Заједничке особине живих 

бића: ћелијска организација, 

метаболизам, хомеостаза, 

раст, развиће и 

размножавање (животни 

циклус), осетљивост и 

покретљивост (одговор на 

промену 

средине/стимулусе), 

биолошка еволуција. 

Нивои 

организационе 

сложености и 

организациони 

ступњеви живих 

– закључује о јединству 

живота и његовом 

заједничком пореклу на 

основу заједничких 

особина живих бића 

 

– доведе у везу основна 

својства живих бића са 

просторним и 

временским распоредом 

чинилаца њиховог 

окружења 



 

 

  организама (молекули 

– органеле–ћелије– 

ткива–органи– 

организам). 

Хемијски састав живих 

бића; значај воде за 

одржавање основних 

животних фунција; значај 

појаве слободног кисеоника 

у Земљиној атмосфери; 

угљеник као главни 

састојак биолошких 

молекула 

 

Биолошки 

макромолекули 
2 Структура и функција 

биомолекула: угљени 

хидрати, липиди, протеини 

и нуклеинске киселине 

имена биолошких 

макромолекула у 

биотехнологији. 

 

-разврста биолошки важне 

макромолекуле према 

њиховој улози у 

остварењу животних 

функција 

-примерима илуструје 

примену биолошки 

важних макромолекула у 

биотехнологији 

Ћелија-граёа и 

функција 
 

2 
Ћелија као основна 

јединица живота; граёа 

и улога 

-упореёује 

прокариотску и 

еукариотску ћелију 



 

 

  ћелијских мембрана; 

прокариотска ћелија и 

еукариотска ћелија. 

Разлике и сличности измеёу 

прокариотске и еукариотске 

ћелије; ендосимбиоза. 

на основу 

биохемијских, 

анатомских и 

морфолошких 

карактеристика 

-доведе у везу 

утицај чинилаца из 

Промет кроз ћелијску 

мембрану. 

спољашње и 

унутрашње средине 

Хемоаутотрофија, са динамиком 

фотоаутотрофија, ћелијских процеса 

хетеротрофија,  

ћелијско дисање.  

Ћелијске деобе 1 Ћелијска деоба и ћелијски 

циклус. Репликација ДНК 

као предуслов деобе 

ћелија. 

Митоза. Мејотичке деобе: 

биолошки смисао и значај; 

формирање хаплоидних од 

диплоидних ћелија.. 

– тумачи шеме ћелијског 

циклуса и ћелијских деоба 

еукариота у контексту 

раста и размножавања 



 

 

    

Филогенија и 

принципи 

класификације 

1 Шест кључних догаёаја у 

историји живота. 

Геолошка скала времена 

и настанак живота. 

Промене у току геолошке 

скале времена – еволутивне 

промене. 

Концепт порекла живих 

бића од заједничког 

претка. Сличности 

организама на основу 

њихове сродности – 

филогенетски односи. 

Значај успостављања 

критеријума класификације 

и класификација 

организама. 

Главне систематске 

категорије (врста, 

– постави шест 

кључних догаёаја у 

историји животана 

временској скали 

– тумачи филогенетске 

односе и разноврсност 

живог света на Земљи 

ослањајући се на модел 

„дрво живота“ 

– примени или 

изради једноставне 

кључеве за 

идентификацију живог 

света. 



 

 

  род, фамилија, ред, класа, 

тип, царство, домен). 

Примена модела 

„дрво живота“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за први разред организован је кроз 6 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 



 

 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Физика 

 

 

Хемија 

Предмет : Хемија 

 

Разред : I 

 

Подручје рада: гимназија 

 

Смер : друштвено - језички 

 

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање 

способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

. 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

проналази и критички 

одабира потребне хемијске 

информације из различитих 

извора; 

користи хемијски 

научни језик за 

Врстасупстанце Значај хемије за 

савремено друштво и 

одрживи развој. 

Макроскопски, 

субмикроскопски и симболички 

ниво описивања/представљања 

супстанци, њихове 

6 



 

 

описивање структуре, 

својстава и промена 

супстанци; 

 

наводи примере о 

значају хемије за 

савремено друштво; 

 структуре, својстава и 

хемијских промена. 

Научни метод у 

хемији. Хемијски 

експеримент. Мерења, 

математичка 

обрада и представљање 

резултата мерења. 

 

описује научни метод у 

хемији; 

 

објашњава значај 

хемијског експеримента; 

изражава физичке 

величине у 

одговарајућим мерним 

јединицама 

меёународног сиситема (SI) и 

разликује основне и изведене 

физичке 

величине; 

 

табеларно и графички 

приказује резултате 

мерења; 

 

класификује супстанце на 

основу честичне структуре 

супстанци; 

прикаже шематски 

електронске 

конфигурације атома и 

јона; 

Структура атома Појам и 

класификације 

супстанци. 

5 

Хемијске везе Развој идеје о атомској 

структури супстанци. 

Структура атома. 

Атомски и 

масени број. Изотопи. 

Релативна 

атомска маса. 

Боров атомски модел. 

Квантномеханички 

модел атома. 

Изградња електронског 

омотача. 

Електронска 

конфигурација и 

Периодни систем 

елемената. 

Енергија јонизације и 

афинитет према 

електрону. 

Атомски и јонски 

полупречници. 

Периодична својства 

елемената. 

6 

Дисперзни системи Јонска веза и 

структура супстанци с 

јонском везом. 

9 



 

 

описује стање електрона у атому 

квантним 

бројевима; 

 

тумачи и предвиёа 

својства хемијског 

елемента на основу 

електронске 

конфигурације атома; 

предвиёа промену 

енергије јонизације, 

афинитета према 

електрону, 

електронегативности у 

зависности од атомског броја у 

групи и периоди; 

приказује електронски 

Луисове симболе и формуле 

атома, јона и 

молекула; 

 

предвиёа геометрију 

молекула на основу 

Луисове формуле; 

објашњава поларност 

молекула; 

 

користи меёумолекулске 

интеракције за 

објашњење агрегатних стања 

супстанци; 

 Ковалентна веза. 

Луисове формуле и структуре 

и геометрија 

молекула. 

Савремене теорије 

ковалентневезе. 

Поларност молекула. 

Меёумолекулске 

интеракције и својства 

супстанци с ковалентном 

везом. Метална веза и 

метална кристална 

решетка. 

Агрегатна стања 

супстанци. 

Својства гасова. 

Авогадров закон и 

моларна 

запремина гаса. 

Једначина стања 

идеалног гаса. 

Течности. 

Фазни прелази и фазни 

дијаграми. Чврсте 

супстанце: аморфне и 

кристалне 

супстанце. 

 

Хемијске реакције Појам и врсте 

дисперзних система. 

Значај и примена 

дисперзних система. Прави 

раствори. 

Растворљивост. 

Фактори који утичу на 

растворљивост 

чврстих супстанци у 

6 



 

 

примењује једначину стања 

идеалног гаса; 

тумачи фазни дијаграм на 

примеру воде; 

објашњава утицај 

водоничне везе на 

својства супстанци; 

објашњава разлике 

измеёу аморфних и 

кристалних супстанци; 

 води. 

Засићени и презасићени 

раствори. Растварање и 

топлотне 

промене 

при растварању 

Квантитативан састав 

раствора. 

Колоидни раствори. 

Колигативна својства 

раствора. 

. 

 

Киселине, базе , соли Појам и типови 

хемијских реакција. 

Једначине хемијских 

реакција. 

Количина супстанце. 

Моларна маса 

супстанце. Закон 

сталних масених 

односа и 

закон вишеструких масених 

односа. 

Масени удео елемента у 

једињењу. 

Одреёивање емпиријске и 

молекулске формуле 

једињења. 

Стехиометријска рачунања 

на основу хемијских 

једначина. 

Лимитирајући 

реактант и принос хемијске 

реакције. Топлотне промене 

при хемијским реакцијама. 

Реакциона топлота. 

5 

предвиёа својства 

супстанци на основу типа 

кристалне решетке; 

  

објашњава својства 

дисперзних система и њихову 

примену у свакодневном 

животу; 

  

рачуна количинску 

концентрацију, масену 

концентрацију и молалност 

раствора; 

  

рачуна снижење 

температуре мржњења и 

повишење температуре 

кључања у воденим растворима 

електролита и неелектролита; 

  

припреми растворе за 
  



 

 

потребе у лабораторији и 

свакодневном животу. 

анализира односе 

количине супстанце, броја 

честица и масе 

супстанце; 

 

образлаже значај 

квантитативних односа у 

хемијским системима; 

 Енергија активације. 

Стандардна топлота 

хемијске реакције. 

Хесов закон. 

Брзина хемијске 

реакције. 

Закон о дејству маса. 

Хемијска равнотежа. 

Примена 

Ле Шатељеовог 

принципа. 

 

изводи стехиометријска 

израчунавања на основу задатих 

података; 

процењује топлотне 

промене у физичким и 

хемијским процесима на 

основу 

експерименталних 

података; 

 

разматра факторе који утичу 

на брзину хемијске реакције и 

процењује њихов утицај на 

хемијске процесе у 

индустрији и 

свакодневном животу; 

. 

Оксидоредукционе 

реакције 

Раствори електролита. 

Електролитичка 

дисоцијација. Степен 

електролитичке 

дисоцијације, јаки и слаби 

електролити. 

Јонске реакције. 

Протолитичка теорија 

киселина и база. 

Јонски 

производ воде и pH 

вредност водених 

раствора. 
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УКУПНО  37 

објашњава значај 

хемијске равнотеже у 

хемијским и 

технолошким 

  



 

 

системима; 

 

експериментално 

испитује понашање хемијских 

равнотежних 

система; 

 

разликује киселине и базе 

на основу једначина 

електролитичких 

дисоцијација и протолитичких 

реакција; 

пише и тумачи 

једначине јонских 

реакција; 

 

рачуна концентрације јона у 

растворима електролита на 

основу степена дисоцијације; 

рачуна pH вредност 

раствора јаких киселина 

и база на основу 

количинске концентрације 

раствора; 

препознаје примере 

киселина, база и соли у 

свакодневном животу; 

испитује киселост 

водених раствора помоћу 

различитих 

киселинско-базних 

   



 

 

индикатора; 

 

препознаје примере 

оксидоредукционих процеса у 

свакодневном 

окружењу; 

 

пише и тумачи 

једначине 

оксидоредукционих 

реакција; 

 

наводи примере 

оксидационих и редукционих 

средстава; 

пореди својства метала у односу 

на реакције са киселинама (које 

немају оксидациона својства); 

безбедно по себе и друге рукује 

лабораторијским прибором, 

посуёем и 

супстанцама; 

   

 

 

I Планирање наставе и учења 

 

Планирање додатне наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Према могућностима ће бити обраёене теме, а што се 

експерименталног дела тиче, биће ураёен у оној мери коју омогућава опремљеност кабинета. У том смислу биће коришћене ИКТ, као замена. 

Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. 



 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији. 

Кроз часове додатне наставе оствариваће се следеће: да ученици овладају основама научног метода, развијају аналитичко и критичко мишљење, у складу са могућностима, раде на развијању експерименталног 

рада, решавају теоријске и експерименталне проблеме, израёују различите материјале који се могу користити и у настави ( табеле, шеме, слике, презентације и сл. ) а доминантоно припремају за учешће на 

такмичењима из хемије. 

Додатна настава биће организована кроз индивидуални, рад у пару или групни рад, у зависности од броја ученика који је буде похаёао. 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника и у књизи евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневнику. 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на додатној настави су предмет оцењивања и све активности могу бити и сумативно оцењене. 

 

 

 

Рачунарство и информатика 

 

 

Предмет: Рачунарствп и инфпрматика 

Разред: Први 

Пдељеое: I1, 2 

 

Смер: Прирпднп-математички и друштвенп језички 

 

 

 

Циљ и задаци: 

Циљ додатне наставе рачунарства и информатике јесте проширивање знања ученика који се у већој мери интересују за предмет и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, 

развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и развијање такмичарског духа. 

 

Задаци: 



 

 

развијати способност за одговорно коришћење информационо-комуникационих технологија уз препознавање потенцијалних ризика и опасности; способност писања програма воёених 

догаёајима и разумевање принципа креирања добро структуираних програма; 

способност за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење и представљање у графичком облику. 

 

 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан 

број часова 

-објасни улогу ИКТ у свакодневном животу 

− разуме изазове коришћења савремених технологија 

на одговоран и безбедан начин 

− кратко опише најважније догаёаје у развоју ИКТ 

− разликује и користи сервисе Интернета 

− приступа Интернету, самостално претражује, проналази 

информације у дигиталном окружењу и преузима их на 

свој уреёај 

Информационо- 

комуникационе 

технологије у 

савременом 

друштву 

1. Утицај рачунара на 
здравље и животну 

средину 

 
2. Безбедно и одговорно 
коришћење ИКТ 

 

3. Интернет и сервиси 

интернета 

 

4. Развој информационих 

технологија 
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− објасни начин дигиталног записа података и бинарног 

записа природних бројева 

− користи јединице за мерење количине података 

− кратко опише разлику измеёу хардвера и софтвера 

− наводи основне карактеристике компонената 

дигиталног уреёаја и њихову улогу 

− разликује системски од апликативног софтвера 

− објасни шта је оперативни систем и која је његова улога 

Рачунарство  

5. Дигитални запис 

података (текст, слика, 

звук) 

 

6. Дигитални запис 

података (текст, слика, 

звук) 

 

7. Хардвер рачунарског 

система 

 

8. Врсте меморије 

рачунара 

 

9. Процесор и 

карактеристике 
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  процесора  

− разликује основе елементе графичког корисничког интерфејса 

− прилагоди радно окружење кроз основна 

подешавања 

− инсталира и деинсталира корисничке програме 

Организација 

података и 

прилагоёавање 

радног окружења 

10. Елементи графичког 

корисничког интерфејса 

 

11. Подешавање 

оперативног система 

 

12. Инсталирање и 

деинсталирање 

корисничких програма 
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− ефикасно и тачно уноси и уреёује неформатиран текст 

− примењује основне елементе форматирања и 

структуирања текста 

− уреёује на елементарном нивоу текст применом нотација 

за обележавање 

− постави напредне текстуалне и нетекстуалне елементе 

у креирани документ 

− познаје основне параметре стилизовања текста на нивоу 

карактера, параграфа и страница 

− користи и креира именоване стилове 

− користи елементе у тексту који се аутоматски ажурирају 

− припреми документ за штампу и одштампа га 

− уреёује и приказује слајд презентације 

− примењује правила за израду добре презентације. 

Креирање и 

уреёевање 

дигиталних 

докумената 

13. Радно окружење програма 

за обраду текста и његово 

подешавање 

 

14. Форматирање 

странице 

 

15. Форматирање и 

обликовање карактера 

 

16. Форматирање пасуса 

 

17. Форматирање текста 

 

18. Форматирање текста 
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  19. Набрајање у тексту  

  
20. Заглавље, подножје, 

нумерисање страница 

 

  
21. Фусноте и ендноте 

 

  
22. Фусноте и ендноте 

 

− описује алгоритмом ситуације из реалног живота (говорним 

језиком, псеудокодом, дијаграмом) 

− креира једноставан рачунарски програм у 

развојном окружењу 

− користи изразе за запис математичких формула 

Програмирање 23. Појам и структура 

алгоритма 

 

24. Увод у програмски 

језик Python 
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− примењује наредбе за контролу гранања и 

понављања 

− креира програм који реализује једноставне 

интерактивну 2д графику 

− креира програм у текстуалном програмском језику 

  

25. Линијске алгоритамске 

структуре 

 

26. Линијске алгоритамске 

структуре 

 

27. Разгранате програмске 

структуре 

 

28. Разгранате програмске 

структуре 

 

29. 2Д цртање уз помоћ 

графичких примитива 

 

30. 2Д цртање уз помоћ 

графичких примитива 

 

31. Цртање правилних 

облика са понављајућим 

елементима 

 

32. Цртање правилних 

облика са понављајућим 

елементима 

 

33. Цикличне програмске 

структуре 

 

34. Цикличне програмске 

структуре 

 



 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не већим од 15 ученика. 

 

На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. 

При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати 

ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа 

индивидуализација наставе. 

 

 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и 

животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су 

самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе 

решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

 

Информационо-комуникационе технологије у савременом друштву (4 часа) 

 

Потребно је нагласити значај ИКТ, али и да коришћење доноси различите ризике и одговорност. Кроз ученицима познате примере навести примере одговорног и безбедног коришћења ИКТ (иако ће се ова 

тема провлачити током целог школовања, како ученици овладавају алатима и применом ИКТ у свом животу, наглашавати безбедност и одговорност при коришћењу истих). 

Ученике укратко упознати са историјатом развоја ИКТ, рачунских справа и рачунара, не инсистирајући на детаљима (тачним годинама, прецизним карактеристикама уреёаја и слично). Ученици треба да 

буду свесни када се јавиле идеја о рачунарима који се могу програмирати, када су настали први електронски рачунар, када су настали персонални рачунари и како изгледају савремени рачунари у односу на 

почетке („од рачунара који заузима целу зграду 



 

 

до уреёаја у џепу сакоа”). Са ученицима дискутовати и могуће правце развоја ИКТ у будућности. Ученицима нагласити да су модерни уреёаји данас нераскидиви део Интернета и обрнуто. Потребно је да 

ученици имају представу о рачунарским мрежама и да јасно разликују локалну мрежу и Интернет. Потребно је направити паралелу измеёу кућне мреже и мреже у школи и скренути пажњу да су за формирање и 

функционисање мреже потребни и посебни ураёаји и програми, без уласка у детаљну анализу њихове улоге и технолошких карактеристикама. Са ученицима дискутовати о сервисима на Интернету и веб-

апликацијама које користе и подстакнути их да једни другима укажу на корисне и интересантне сервисе и апликације. Посебну пажњу посветити претраживању информација на интернету и процени њихове 

поузданости и релевантности. Ова тема треба да буде практично демонстрирана и прожета током читавог наставног процеса. 

Такоёе у овој фази треба да остваре прву комуникацију са наставником користећи мејл (упутити их, уколико не знају, како се пише мејл, елементе поруке, проверити како су активирали налоге на 

друштвеним мрежама – безбедност и приватност мејла, контаката и садржаја сандучета). Посебну пажњу скренути на прилоге мејлова (шта се може, а шта не може слати мејлом). И у случају мејл-комуникације 

инсистирати на безбедно и одговорно коришћење уз поштовање правила лепог понашања (нетикеција). 

 

 

 

 

Рачунарство (5 часова) 

 

 

При реализацији ове тематске целине потребно је да ученици стекну знања о томе како се у дигиталним уреёајима информације представљају помоћу бројева. Треба да знају да се кодирањем представљају текст, 

графика и звук. Приказати ученицима како се природни бројеви представљају у бинарном систему (нулама и јединицама). На информативном нивоу показати хексадекадни систем као скраћење записа бинарних 

бројева и приказати бинарни запис неких података (на пример, текста записаног ASCII кодом). 

Ученици треба да познају јединице за мерење количине података (бит, бајт, килобајт, ...) и да умеју да процене колико уобичајени подаци заузимају меморије (нпр. колико отприлике заузима страница текста, 

фотографија ниске и високе резолуције, филм и слично). 

Ученици треба да знају основну структуру рачунара (процесор, меморије и улазно-излазни уреёаји, као и комуникацију измеёу њих). Ученици би требало да умеју да објасне чему нека компонента служи и које 

су њене главне особине, при чему треба да знају: улогу процесора у функционисању рачунарског система (да познају особине процесора, да објасне врсте и улогу различитих меморија у рачунарима (меморије 

које трајно и привремено памте податке) и да разликују унутрашње меморије (кеш, RAM) од спољашњих, складишних меморија (хард-дискова, флеш-меморија, SSD уреёаја, оптичких дискова). 

Инсистирати на хијерархијској организацији меморија и објаснити разлику у брзини, капацитету и цени различитих облика меморија (особине меморија); основне врсте улазно-излазних уреёаја и начине 

комуникације са њима; врсте магистрала и њихову улогу у остваривању комуникације измеёу различитих 



 

 

компонената унутар рачунара. Ученик компоненте треба да зна на нивоу препознавања, без улажења у детаље њихове архитектуре  и  начина  функционисања. 

Искуствено ученици могу описати улогу оперативних система, и уочити разлику измеёу хардвера и софтвера. Ученици треба да знају разлику измеёу апликативних и системских програма, као и различиту 

примену апликативних програма у свакодневном животу (на пример, програме за приступ интернету и вебу, рачунарске игре, програме за обраду звука, …..). Посебну пажњу посветити ауторским правима, 

интелектуалној својини и типовима лиценци софтвера и дељених садржаја. Део тематске целине чији је фокус на зашити ауторских права и коришћењу туёег садржаја треба да се прожима кроз све тематске 

целине кроз сва четири разреда. 

 

 

Организација података и прилагођавање радног окружења (3 часа) 

 

 

Извршити систематизацију основних концепата како би се увела заједничка терминологија и како би се обезбедило да ученици мало дубље разумеју основне концепте графичких радних окружења тј. 

њихових корисничких интерфејса. Истовремено дискутовати графичко окружење стоних и преносних рачунара и мобилних уреёаја, набројати сличности, али и нагласити разлике. 

Са ученицима систематизовати знање о елементима графичког корисничког окружења: радној површини, прозорима, менијима, дугмадима, пољима за унос текста и слично. Обезбедити да ученици 

ефикасно баратају основним улазним уреёајима тј. да умеју да изведу акције мишем, екраном осетљивим на додир, али и пречицама на тастатури. Обезбедити да ученици разумеју концепте селекције, концепт 

клиборда и њихову примену на копирање и премештање података. Ученици треба разумеју и да знају да одреагују на разне поруке које добијају од система током рада (на пример, при брисању података, 

затварању програма, чувању документа…). 

Систематизовати са ученицима и основна системска подешавања (датума и времена, радне површине, регионална подешавања, подешавања језика и тастатуре, коришћење и подешавање корисничких 

налога). 

Објаснити, кроз неколико примера инсталацију и уклањање програма (опет направити паралелу стоних и преносивих рачунара са мобилним уреёајима). Паралелно  са  радом  на  организацији  података  

на  систему  датотека  оперативног  система  демонстрирати  манипулисање  подацима  на  „облаку”. 

Дискутовати о предностима и недостацима манипулације података оба начина. Потребно је да ученици знају када податке чувају на диску, на некој преносивој спољној меморији, на телефону, „у облаку”... 

Потребно је појаснити терминологију (фајл-датотека, фолдер–фасцикла–директоријум–каталог, партиција, диск), и обезбедити да ученици разумеју концепт датотека и фасцикли и њихову примену на 

хијерархијско организовање података. Ученици треба да познају најпознатије типове датотека, да знају да искључе/укључе приказ типа датотеке и скривених датотека, да знају да су одреёени типови датотека 

повезани са подразумеваним програмима који их отварају, као и да та повезивања подесе. Кроз рад на документима и фасциклама инсистирати на начинима како  се дели и приступа фасциклама и датотекама на 

„облаку” (сарадња,  само  да  прегледају документе....).  Потребно  је да  ученици разумеју хијерархијску 



 

 

организацију система датотека и путање које одреёују позицију (тј. адресу) датотеке у систему. Ученике упознати и са „пречицама” тј. симболичким линковима ка датотекама. 

Упознати ученике са неким програмима за архивирање података и потребом за таквим програмима (вежба слање мејла али са архивираним подацима). 

Упознати ученике са методама и значајем заштите података, подешавањем антивирусног програма, заштитног зида. 

 

 

Креирање и уређивање дигиталних докумената (10 часова) 

 

 

При реализацији ове тематске целине инсистирати да ученици науче да вешто и ефикасно врше уношење текста строго придржавајући се дигиталног правописа (у латиничком тексту на српском језику 

користећи дијакритичке карактере č, ć, ž, š, и сва граматичка правила говорног језика). За почетак вежбати рад са чистим текстом, без уметнутих нетекстуалних елемената и без икаквог програмирања. Осим 

уношења текста, треба нагласити да су основни кораци у раду са текстом кретање кроз текст, копирање, премештање делова текста, претрага и замена. Ученици треба да користе пречице на тастатури за 

различите операције са текстом (копирање, премештање, претрага, ….). Ученик приликом уноса текста треба јасно да зна како се текст дели на целине – параграфе и скренути пажњу на разлику измеёу 

експлицитног уметања ознака за нови ред и прелаза у нови ред које едитор текста аутоматски приказује (а који нису унети у текст). Нагласити ученицима да је овај основни ниво рада са текстом заједнички за 

веома широку палету програма (од најједноставнијих едитора текста до напредних процесора текста) и демонстрирати рад у неколико различитих програма (на локалном рачунару, али и онлајн), укључујући и 

програмерске едиторе које ће ученици касније програмирати. 

Након рада са чистим текстом, прећи на обраду уметања нетекстуалних елемената и структурирање текста. Ученик треба да зна да организује текст коришћењем нумерисаних и ненумерисаних листа, да у 

текст уметне нетекстуалне елементе (табеле, слике, једноставне математичке симболе и формуле...). И ову тему приказати кроз неколико различитих програма (нпр. текст процесора, програма за слање 

електронске поште и креирање онлајн документа или веб стране) и истаћи заједничке карактеристике. 

Објаснити разлику измеёу приступа уреёивања текста коришћењем приступа „што видиш то и добијеш” (WYSIWYG) и језика за обележавање. Приступ језика за обележавање могуће је демонстрирати кроз 

”лаке језике за обележавање” (нпр. MarkDown), кроз Wiki нотацију и подскуп језика HTML (довољно је приказати означавање наслова, секција, пасуса, нумерисаних и ненумерисаних листа и евентуално 

убацивање слика и линкова). Кроз неколико елементарних примера приказати употребу LaTeX синтаксе за запис математичких формула (индекс, експонент, разломак, грчка слова, ...). Улогу језика за 

обележавање приказати на примерима њихове употребе на вебу. Кроз језике за обележавање вежбати са ученицима прецизно изражавање у формалној нотацији и поштовање прецизне синтаксе, што представља 

важан увод у тему програмирања у текстуалним програмским језицима. 

Потребно је објаснити разлику измеёу логичке структуре документа и његовог визуелног и стилског обликовања и увести стилове као основну технику логичког структурирања документа. Ученик треба 

да уме да ефикасно користи постојеће, прилагоёава именоване стилове и креира сопствене стилове на 



 

 

нивоу карактера, параграфа и странице. Поред тога потребно је да овладају елементима за аутомаско ажурирања документа (садржај, листа свих табела или слика, странице...). На крају рада са документом 

ученик треба да зна да документ припреми за штампање и одштампа га на папир или извезе у формат PDF. Коришћењем програма за креирање слајд презентација ученици треба да примене већ овладане технике 

форматирања и стилизовања текста и креирају добру  и ефективну презентацију. При изради слајд-презентације ученик мора да се придржаваправила добре презентације (број информација на слајду, дизајн 

слајда, естетика, анимације у служби садржаја, ….). Нагласити важност израде сарадничког документа приликом рада на неком тексту или слајд – презентацији. 

 

 

Програмирање (12 часова) 

 

 

Пре почетка наставе програмирања ученицима треба објаснити важност алгоритамског приступа решавању проблема и вештине програмирања у данашњем свету за све, па и за ученике који се неће 

професионално бавити програмирањем. Ученике треба упознати са позитивним утицајем наставе програмирања на развој прецизног, формалног изражавања и на развој логичког мишљења. Често се у животу 

дешава да треба да организујемо неку групу људи и да им објаснимо како да ураде неки посао, а познавање техника описивања алгоритама ће нам помоћи да ту увек урадим на јасан и недвосмислен начин. ИКТ 

уреёаји нас често збуњују чудним понашањем, које се испоставља као сасвим природно и нормално, ако разумемо строге принципе по којима функционишу. Кроз серију једноставних примера приказати 

могућност употребе техника алгоритамског размишљања и програмирања на аутоматизовање практичних задатака са којима се ученици и иначе срећу током образовања и личног и касније професионалног 

живота. Навести ученицима колико познавање принципа алгоритама и програмирања може помоћи скоро у свакој професији (на пример, будући психолози и социолози користе напредан статистички софтвер за 

обраду својих података и да им елементи програмирања могу помоћи да прилагоде тај софтвер потребама своји специфичних анализа, а будући стручњаци за језик могу помоћу релативно једноставних 

програмерских техника извући потребне делове језичких корпуса и статистички их обраёивати). 

У складу са претходним, реализацију теме могуће је започети увоёењем појма алгоритма кроз навоёење примера из свакодневног живота у којима се одреёене радње дешавају по унапред задатим правилима 

(на пример, кухињски рецепти, организација летовања коришћењем интернета, одреёивање победника у игри папир–камен–маказе, слагање Рубикове коцке, слагање Ханојских кула, погаёање непознатог броја 

половљењем интервала). Навести и примере где се као корисници апликације сусрећемо са појмом алгоритма, као што је алгоритам проналажења руте у апликацији за навигацију где можемо и подешавати како 

алгоритам ради. Приказати и примере алгоритама са којима су се ученици сусретали у настави математике (извоёење аритметичких операција потписивањем, конструкције геометријских објеката, НЗД, ...). 

Анализирати са ученицима више различитих решења истог проблема. 

Дати примере исказивања алгоритама говорним језиком, дијаграмима тока и псеудокодом. Ученицима разјаснити шта се сматра елементарним кораком у алгоритму, како се кораци секвенцијално могу 

реёати један иза другог, како се врши условно извршавање одреёених делова алгоритма (гранање) и како се одреёени делови алгоритма могу понављати (петље тј. циклуси). Увести и могућност скока (тзв. 

GOTO) на обележени корак (на пример, на број корака у алгоритму представљеном у облику нумерисаног низа корака) и укратко на примеру продискутовати мане таквих решења. Као илустрацију изабрати неки 



 

 

једноставан алгоритам који ће се исказати на разне начине, укључујући, на крају и програмом у програмском језику у коме ће се даље радити. Пре него што уче ници самостално крену да формулишу алгоритме, 

подстицати их да разумевају смисао алгоритама које наставник припрема. Радити на развијању свести код ученика о томе да решење проблема треба да буде образложено јасно и прецизно (најбољи тест је то да 

је алгоритам описан тако да га други ученик може спровести без икаквих додатних упутстава). 

Након кратке уводне приче о алгоритамском начину размишљања потребно је прећи на програмирање у одабраном програмском језику. Тема програмирања се може у целини реализовати уз коришћење 

текстуалног програмског језика, а може се започети са визуелним програмским језиком заснованим на слагању блокова, а завршити са текстуалним програмским језиком. Изабран текстуални програмски језик 

треба да буде једноставан за разумевање и за изражавање кратких програма, као и да има уграёену подршку за рад са колекцијама кроз одговарајуће могућности синтаксе и стандардне библиотеке. Развојно 

окружење за текстуални програмски језик треба да садржи едитор који је прилагоёен синтакси програмског језика и да омогући покретање програма једноставном корисничком акцијом. Пожељно је да развојно 

окружење омогућава да мањи програми буду садржани у једној јединици изворног кода без потребе креирања пројекта. За реализацију теме се може користити развојно окружење инсталирано на локалном 

рачунару или онлајн развојно окружење коме се приступа путем прегледача веба (браузера). 

Редослед увоёења појмова, елемената програмских језика, типова података, библиотечких операција/функција/метода, алгоритама, техника програмирања и функционалности развојног окружења треба 

прилагодити изабраним програмским језицима, окружењима и методолошким опредељењима. 

У склопу обраде ове теме неопходно је покрити следеће елементе одабраног програмског језика: 

 

● аритметичке изразе (константе, променљиве, операторе и коришћење неколико основних библиотечких функција) 

 

● однос измеёу целобројног и реалног дељења 

 

● основне типове и елементарне конверзије измеёу њих, и то: бројевне типове (целобројни и реални), текстуални (ниске тј. стринг) и логички тип 

 

● учитавање и испис вредности основних типова 

 

● услове изражене коришћењем релацијских и логичких оператора и наредбе гранања у непотпуном облику (if) и потпуном облику (if-else) 

 

● наредбе понављања (бројачку петљу, условну петљу) 

 

● дефинисање и коришћење једноставних потпрограма (функција, процедура и сл., у зависности од програмског језика, односно статичких метода, уколико програмски језик не нуди непосреднији облик 

дефинисања потпрограма) 

● елементарно коришћење колекција података (низови, ниске, торке, речници, ...), приступ појединачним елементима колекције, библиотечке функције/методе над колекцијама (број елемената, збир, просек, 

минимум, максимум, ...), итерација кроз елементе колекције. 



 

 

Не инсистирати на појму прекорачења, прецизности записа реалних бројева и на детаљима интерне репрезентације бројева (стога је, ако је могуће, пожељно одабрати програмски језик који аутоматски 

подржава рад са неограниченим бројевима). Променљиве у почетку третирати на исти начин као у математици и не мењати вредности једном додељеним променљивима, а императивну доделу, попут i=i+1, која 

је ученицима често тежак појам, посебно обрадити и разјаснити кроз примере у којима је таква додела заиста потребна. 

Алгоритамска структура задатака у првом разреду не би требало да буде комплексна. Кроз разне задатке могуће је приказати следеће типове алгоритама и програма: 

● аритметичка израчунавања (нпр. геометријске формуле, формуле из физике, линеарне зависности и пропорције, решавање проблема коришћењем линеарних једначина итд.) 

● примена минимума, максимума и апсолутне вредности разлике као мере растојања (нпр. одреёивање дужине пресека интервала) 

 

● рад са позиционим записом (нпр. цифре у запису броја, време, углови) 

 

● угнежёено гранање (каскадно и хијерархијско): гранање на основу припадности вредности бројевним интервалима (нпр. одреёивање оцене на основу броја поена), гранање на основу дискретног скупа 

вредности (нпр. одреёивање имена месеца на основу редног броја), лексикографско пореёење торки (нпр. пореёење два датума), хијерархијско гранање (нпр. одреёивање квадранта на основу датих координата 

тачака). 

● статистичка обрада колекција података (израчунавање збира, просека, минимума и максимума), филтрирање (издвајање елемената који задовољавају дати услов) и пресликавање (примена функције на све 

елементе колекције), линеарна претрага колекција података и комбинација ових алгоритама 

● сортирање применом библиотечких функција и решавање проблема помоћу сортирања (не укључује познавање и имплементацију алгоритама сортирања). 

 

Нагласак учења програмирања у првом разреду треба да буде на стицању течности у елементарном кодирању, а не на вештини конструкције и анализе сложености алгоритама. Стога се сугерише да се у што 

већој мери примењују библиотечке функције и да се ручна имплементација алгоритама примењује само где је то неопходно (на пример, одреёивање максимума неколико бројева могуће је у почетку реализовати 

позивом библиотечке функције, а тек касније увести алгоритам одреёивања максималне вредности и применити га у неколико задатака). Алгоритми које ученици самостално имплементирају не би требало да 

прелазе комплексност основних секвенцијалних алгоритама линеарне сложености за обраду серија елемената (нпр. одреёивања збира и просека колекције бројева, или одреёивање њеног минималног тј. 

максималног елемента). 

Приликом избора задатака пожељно је трудити се да се текстови задатака формулишу тако да ти задаци сугеришу неку реалну примену било у стварном животу и доменима блиским ученицима (нпр. спорт, 

филм, музика, мода), било у другим наставним предметима (математика, физика, биологија, историја, географија и слично). 

Инсистирати на пажљивом тестирању свих решења (ако је могуће, коришћењем аутоматског система тестова на више тест-примера). 



 

 

Од ученика тражити да пишу своје једноставне програме, али и да пажљиво анализирају већ написане програме и да предвиде резултате њиховог извршавања и без њиховог покретања. Инсистирати на томе 

да сви ученици могу да спроведу задати алгоритам корак по корак, експлицитно записујући (на пример у облику табеле) стање, тј. текуће вредности променљивих током извршавања алгоритма Ученицима 

приказати процес дебаговања (извршавања корак по корак уз анализу меёурезултата) и захтевати од њих да пронаёу и исправе намерно унете грешке у програме. 

Не инсистирати на томе да ученици праве потпуно заокружене апликације (на пример, обрада теме креирања графичког корисничког интерфејса програма није предвиёена за први разред). Дужина програма 

које ученици пишу не би требало да прелази пар десетина линија кода. Сложеније проблеме разлагати на потпроблеме који се једноставније решавају (на пример, сваки помоћу посебне функције тј. потпрограма). 

Један од могућих наставних сценарија је да ученици имају задатак да напишу само одреёене делове већег програма које наставник унапред припрема (да допуне неколико линија кода, дефинишу неку функцију и 

слично). 

Један интересантан домен за вежбање основних техника програмирања је и 2д цртање и прављење анимација, као и једноставних интерактивних симулација (игара). Стога је пожељно користити језике и 

библиотеке који ово допуштају. Наставник се може определити да тему уведе и кроз овај домен и тада је могуће је реализовати и следеће теме: 

● увод у функционалност одабране графичке библиотеке (координатни систем, платно, оловке, четкице, боје, ...) 

 

● цртање основних облика (дуж, квадрат, круг, ...) 

 

● цртање правилних облика са понављајућим елементима (нпр. екран ишрафиран хоризонталним/вертикалним/дијагоналним линијама, концентрични кругови у центру екрана) 

● програмирање анимација (понављањем исцртавања облика у правилним временским интервалима, попут лоптице или неке друге фигуре која се одбија о ивицу прозора или слике лика који се шета лево-десно 

дуж екрана) 

● концепт догаёаја (догаёаји миша и тастатуре) и обрада догаёаја (померање једноставног објекта на екрану стрелицама, исцртавање кругова мишем) 

 

● у оквиру пројектних задатака и додатне наставе могуће је обрадити и неколико примера програмирања веома једноставних игара (нпр. бушење мишем балона који се појављују на насумичним позицијама на 

екрану уз бројање резултата, померање лика стрелицама кроз препреке које се крећу, попут игре flappy birds). 

 

 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 



 

 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. Требало би и вредновање више усмерити ка 

праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а мање ка тестовима знања. Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, 

ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и 

вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o 

прoцeсу и прoдуктимa рада  ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и 

систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, 

финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње наставника са стручним 

сарадником, уз коришћење Блумове таксономије. Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично користити првенствено за увежбавање и 

утврёивање појмова и чињеничних знања, а мање за формирање коначних оцена. Креирање таквих инструмената за утврёивање градива, кад год је могуће, препустити самим ученицима, чиме се постиже 

вишеструки ефекат на усвајање знања и вештина. Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика 

континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе. Када је промени, потребно је да прикупи нове податке да би могао да види колико су те промене ефикасне. У оквиру плана рада 

наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и време за менторски рад са ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да 

се избор тема за рад на секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим интересовањима. 

Оцењивање: 

 

Формативне оцене се дају и уписују у педагошку свеску на основу односа ученика према раду, активности на часу. Сумативне оцене се добијају и из контролних 

задатака, усменог испитивања, самосталних радова ученика. 



 

 

Музичка култура 

Разред I 

Предмет музичка култура 

 

За ученике чије се интересовање и љубав за музику не могу задовољити оним што им пружа редовна настава, могу се организовати додатна настава или секције.У зависности од афинитета, креативних 

способности или извоёачких могућности ученика, рад се може организовати кроз следеће активности: 

– солистичко певање; 

– групе певача; 

– „Мала школа инструмента” (клавир, гитара, тамбуре...); 

– групе инструмената; 

– млади композитори; 

– млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово заборављених песама средине у којој живе). 

 

Циљ је разумевање,препознавање,отклањање нејасноћа брже и квалитетније усвајање знања умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета. 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

 

Активности 

ученика 

1. 2 Увод у музику индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

2. 5 Средњевековна 

музика 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 



 

 

   метода  

3. 5 Музика Барока индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

4. 1 Музика 

Рококоа 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

5. 5 Бечки 

класичари 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

 

 

 

 

 

 

Ликовна култура 

Циљеви додатне наставе: 

- продубљивање знања стечених на редовној настави; 

- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима; 



 

 

- откривати код ученика све расположиве могућности за ликовне активности и за разумевање ликовних дела и оплемењивати их. 

 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика; 

- увоёење ученика у свет ликовних вредности и стваралачког мишљења кроз практичне и теоријске задатке; 

- омогућавање схватања уметничког дела у културно-историјским условима; 

- омогућавање ученицима да стечена практична и теоретска знања усвоје као систем применљив у будућим заниманјима; 

- познавање ликовног наслеёа наше земље, како би ученици развијали смисао, осећања и потебу неговања културних тековина; 

-упознавање ликовних законитости кроз самостална ликовна остварења; 

- увоёење ученика у свет опажања и доживљавања ликовних дела и развијање личног односа према властитим и туёим ликовним делима ; 

- омогућавање критичког односа према делима ликовних уметности, као и према поставкама теорије и историје уметности; 

- упознавање основних одлика и развоја уметности у друштвено-историјским раздобљима код нас и у свету; 

- омогућавање свестраног развоја ученикове личности, његових, како емоционално-доживљених, тако и интелектуално-креативних способности; 

- омогућавање разумевања уметности које доприноси оплемењивању демократије и толеранције; 

- истицање да универзалност ликовног језика утиче на укиданје језичких, националних и расних раздвајања; 

- праћење ликовних догаёаја и посете музејима и галеријама треба да постане навика за развој целовите личности. 

 

Исходи додатне наставе: 

- ученик има висок квалитет стечених знања, уме да их примењује, да се према садржајима односи критички, да користи литературу и способности у односу на градиво које се обраёује на редовној настави; 

- ученик је способан да осмисли и реализује пројекат за конкурс; 

- ученик је способан да презентује пројекат другим ученицима. 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

-обликује презентације усклаёујући 

текст и слику; 

-укаже на сличности, разлике и 

меёусобни утицај уметности 

одреёених култура, 

цивилизација и периода; 

-издваја кључне информације из 

текста и 

 

 

Садржај уметничког 
дела: мотиви и теме 
кроз епохе. 

 

 

 

Уметност кроз 

епохе 
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слике;    

-користи уметничко  Човек и простор;  

наслеёе као подстицај за Културно Скулптуре у  

стваралачки рад; наслеђе као извор пленеру; Пејзаж  

-изражава своја инспирације и архитектура; 6 

интересовања и естетске савремених Реални и  

доживљаје одабраним стваралаца. имагинарни  

средствима и техникама;  простор  

 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Програм допунске, додатне и секције 

 

Назив наставног предмета: Физичко васпитање 

 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. 

План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају одреёени наставни садржаји кроз додатне часове 

рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 



 

 

 

-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

- Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

 

 

Провера физичких 

способности(иницијал но 

тестирање) 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 
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Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским 

дисциплинама треба 

радити на развијању 

основних 

моторичких особина 

за дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања на 

кратке и средње 

стазе: 

- 100 м ученици и 

ученице; 

- 800 м ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 100 м 

ученици и ученице 

 

Вежбање технике 

трчања 
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  на средњим стазама 

умереним 

интезитетом и 

различитим темпом 

у трајању од 5 до 10 

мин. 

Крос: јесењи и 

пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: Скок 

удаљ техником 

увинућа Скок 

увис леёном 

Бацања: Бацање 

кугле, једна од 

рационалних 

техника (ученице 4 

кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења 

у одељењу, на 

резултат, у свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама. 

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

Спортска гимнастика 

са елементима акробатике: 

Вежбе на 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

 

2 



 

 

-изводи ротације тела справама и тлу 4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних 

елемената игре; 

• Даље проширивање 

и продубљавање 

техничко- тактичке 

припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом 

за дату игру. На 

основу претходних 

умења у техници и 

тактици наставник 

планира конкретне 

садржаје из спортске 

игре; 

• Актив наставника, 

према програму који 

сам доноси (из 

програма трећег 

разреда (програм по 

избору ученика) у 

складу са 

могућностима школе, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 

 

  организује наставу за 

коју ученици покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико 

је могуће, 

организовати наставу 

пливања (посебно 

обуку 

за непливаче). 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за 

рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене 

програмом треба разложити на мање и на  основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и 

не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и 

ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике 

њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похаёају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих 

ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из 

области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 



 

 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). 

Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, 

способност примене практичног знања у конкретним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

праћење остварености исхода; 

васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); образовни део 

(практичне вештине); 

активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

Компетенцију за целоживотно учење 

Комуникацију 

Решавање проблема 

Сарадњу 

Одговоран однос према здрављу Одговоран 

однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати 

кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз 

редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. 

Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим 

активностиваа током жиовота са циљем сталног 



 

 

унапреёивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, 

одељенским старешином, стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ 

одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са 

здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапреёивања квалитета 

образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се кључне компетенције за 

целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапреёење практичног вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да 

управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски 

рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да 

анализирају и закључују; 

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли 

примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе 

своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одреёених тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да 

пронаёе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других; 



 

 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се јављају. 

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одреёеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима. Стандарди компетенција 

наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са 

сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у 

школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Допунска настава 

 

Српски језик и књижевност 

Програм допунске наставе 

 

Назив наставног предмета: Српски језик и књижевност, друштвено-језички смер гимназије, 2. година 

 

Циљ:   Брже  и  квалитетније   усвајање  знања,   отклањање  нејасноћа,  препознавање  и   разумевање  обраёених  дела. Функционално 

повезивање наставе језика, књижевности и језичке културе. 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

часова 

Ученик је у стању Књижевност -Проблеми у 15 



 

 

да: 

-препозна и тумачи 

књижевно дело 

-наведе одлике 

књижевних праваца 

-основне књижевне 

термине доводи у 

функционалну везу са 

примерима из књижевног 

текста 

-препознаје одреёене 

језичке појаве у 

тексту 

 наставном садржају 

- Особености барока, 

класицизма и 

просветитељства и њихови 

представници 

- Ј. С. Поповић: 

„Тврдица“ - анализа драме 

и ликова 

- А. С: Пушкин: 

„Цигани“ - 

композиција, ликови, 

стилске одлике 

- Значај Вукове 

победе за српску 

културу 

- Читање и тумачење 

гномских израза из 

„Горског вијенца“ 

- Анализа песама Б. 

Радичевића, Ђ. Јакшића и 

Ј. Ј. Змаја 

- Анализа песме 

„Santa Maria della 

Salute“ 

- Анализа 

приповедака српског 

реализма 

- „Госпоёа 

министарка“ - 

извоёење делова 

драме 

 

Ученик је у стању 

да: 

Језик и језичка 

култура 

-Историја српског 

књижевног језика 
15 



 

 

-примењује језичка 

и правописна 

правила 

-користи стручну 

литературу у циљу 

писања матурског рада 

-изводи закључке и 

решава задатке основног 

и средњег нивоа 

-препознаје одреёене 

језичке појаве у 

тексту 

 - Врсте речи 

(подела) 

- Врсте речи 

(вежбање) 

- Спојено и одвојено 

писање речи 

- Писање бројева и 

изведеница од њих, 

писање заменица и 

заменичких прилога, 

спојеви предлога и 

других речци, глаголи и 

речце, писање негације 

-Најчешће правописне 

грешке на писменим 

задацима 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

Програмом се предвиёа утврёивање знања из области обраёених на часовима редовне наставе. II Оставаривање наставе и 

учења 

Ученици се обучавају за активну примену свих врста и видова читања (доживљајно, истраживачко, изражајно и интерпретативно, гласно читање, читање с белешкама, читање у себи), 

а пре свега за помно читање, читање с уживљавањем и разумевањем уз вредновање књижевног дела. 

На часовима допунске наставе шири се интересовање ученика за књижевност, књижевна дела и ауторе, продубљују се и надопуњују читалачка интересовања и усавршавају читалачке 

компетенције. 



 

 

Планом допунске наставе се предвиёа проширивање и утврёивање знања из области морфологије и творбе речи. Утврёују правописна правила и решавају језичке недоумице. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часовима допунске, као и на часовима редовне наставе, учешће у раду приликом 

тумачења дела, учесталост јављања, квалитет одговора, оригиналност и аргументовање ставова, уважавање гледишта других ученика и другачијих виёења, однос према раду. 

Вредновање обухвата и писмено изражавање кроз израду писмених и домаћих задатака. 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески 
 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДОПУНСКА 

НАСТАВА 



 

 

Циљ: Омогућавање ученицима који заостају у савлаёивању образовно-васпитних садржаја да се лакше укључују у редовни васпитно- образовни процес. 

Разред: други 

 

Смер: друштвено-језички 

 

Годишњи фонд часова:37 

 

ОБЛАСТ ИСХОДИ САДРЖАЈ 

Разумевање говора – разуме и извршава упутства и налоге за различите активности у 

образовном контексту и у свакодневним (приватним и јавним) 

комуникативним ситуацијама; 

– разуме општи садржај и најважније појединости краћих монолошких и 

дијалошких излагања о познатим и узрасно примереним темама, у којима 

се користи стандардни језик и разговетан изговор; 

– разуме општи смисао информативних прилога (на 

Граматички садржаји: 

 

Именице 

-Именице у функцији придева 

-Саксонски генитив 

Члан 

-Употреба одреёеног и неодреёеног члана. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разумевање прочитаног 

текста 

интернету, радију,телевизији) о познатим или блиским 

темама, у којима се користи стандардни говор и разговетан 

изговор; 

– разуме основне елементе садржаја (актере и њихове меёусобне односе, 

околности радње, заплет и епилог...) у краћим медијски подржаним аудио 

и аудио визуелним формама (исечци аудио-књига дијалошког карактера, 

радио-драма и других радијских снимака, краћих филмова и серија; видео 

спотови, прилози са јутјуба итд),у којима се обраёују блиске, познате и 

узрасно примерене теме; 

– разуме суштину размене информација саговорника који 

разговарају о блиским и познатим темама; 

– разуме аргументе, осећања, жеље,потребе и образложења ставова и 

мишљењâ саговорника, уколико су изнета једноставним језичким 

средствима, умереним темпом говора и уз евентуалну невербалну, 

паравербалну или визуелну подршку; 

– разуме најопштији садржај излагања у којима се на узрасно 

примерен начин тематизују опште друштвена питања; 

– разуме општи смисао и одреёене препознатљиве појединости 

текстова савремене музике различитих жанрова; 

– разуме, на основу контекста и језичког предзнања, непознате 

елементе поруке контекстуализујући њене битне елементе; 

 

 

-разуме краће текстове о блиским темама из свакодневног 

живота, као и о темама културног, наставног и образовног 

контекста; 

– разуме општи садржај и допунске информације из обавештења 

или упозорења на јавним местима; 

– разуме описе догаёаја, намера, осећања и интересовања из 

преписке коју добија имејлови, поруке, писма); 

Изостављање члана. 

Заменице и детерминатори 

-Присвојне 

-Повратне. 

Придеви и прилози 

-Прилози учесталости 

-Компаративи и суперлативи 

Предлози 

-Предлози после именица (нпр. difference 

between) 

-Предлози после глагола (нпр. talk to, look at). 

-Предлози са превозним средствима (by, on, get 

in/into/on/onto/off/out of) 

Везници 

Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, 

but, or, yet, so. 

Творба речи 

-Суфикси за именице које означавају занимања –

er/or, -ist, 

-ician 

-Префикси и суфикси за творбу глагола (dis-,mis-, re-

; -ize, -fy) 

-Фразални глаголи са on, off, up, down... ( нпр. go on, 

take off,cut down). 

Глаголи 

-Обнављање обраёених глаголских времена са 

посебним акцентом на употреби прошлих 

времена: 

Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Past Perfect, 

Present Perfect Continuous 

-Used to/would за уобичајене радње у прошлости 

-Will/going to за предвиёање 

-Модални глаголи (may/might; must/have to; must 

/mustn’t / needn’t;) 

-Пасивни глаголски облици и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено изражавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писмено изражавање 

– проналази и издваја релевантне информације из 

обавештења или проспеката и рекламних материјала; 

– разуме основну нит аргументације, чак и уколико не разуме све 

детаље текста; 

– разуме краће текстове на блиске, познате и обраёиване 

друштвене теме, препознаје најважније ауторове ставове и 

закључке; 

– разуме једноставније књижевне текстове различитих жанрова (поезија, 

проза, драма), у којима се појављују учесталије метафоре, пренесена или 

скривена значења; 

– открива значење непознатих речи у писаном тексту на основу познатог 

контекста и језичког предзнања; 

 

 

– учествује у краћим дијалозима, размењује информације и мишљење 

са саговорником о блиским темама и интересовањима; 

– користи циљни језик као језик комуникације у образовном 

контексту, прилагоёавајући свој говор комуникативној ситуацији, у 

временском трајању од два до три минута; 

– описује себе и своје окружење, догаёаје у садашњости, прошлости и 

будућности у свом окружењу и изван њега; 

– изражава своје утиске и осећања и образлаже мишљење и 

ставове у вези са блиским темама; 

– описује догаёаје и саопштава садржај неке књиге или филма, износећи 

своје утиске и мишљења; 

– излаже унапред припремљену краћу презентацију на одреёену тему 

(из домена личног интересовања); 

– указује на значај одреёених исказа и делова исказа пригодном 

гестикулацијом и мимиком или наглашавањем и интонацијом. 

 

 

– попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у 

конструкције 

Реченица 

-Питања:WH-questions 

(who/whom/whose/which/what као субјекат 

и објекат у питањима; WHAT/HOW са мерама, нпр. 

What size/weight/length ...? How big/heavy/long... ?) 

-Tag questions (у потврдним, одричним и реченицама 

са Let’s ...) 

-Погодбене реченице 

(потенцијалне,иреалне). 

-Неуправни говор (са и без слагања времена) 

 

 

Тематске области 

-свакодневни живот (организација времена, 

послова, слободно време) 

-свет рада (перспективе и образовни системи) 

-интересантне животне приче и догаёаји 

-живи свет и заштита човекове околине 

-научна достигнућа, модерне технологије и свет 

компјутера (распрострањеност, примена, корист и 

негативне стране) 

-медији и комуникација 

-храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и 

пића у земљама света) 

-потрошачко друштво 

-спортови и спортске манифестације 

-Србија – моја домовина 

познати градови и њихове знаменитости 

- региони и земље у 

којима се говори циљни језик 

-европа и заједнички живот народа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокултурна 

компетенција 

личном и образовном домену; 

– пише белешке , поруке (имејлове, СМС поруке и сл.) да би тражио 

или пренео релевантне информације користећи стандардне формуле 

писаног изражавања; 

– пише текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних упутстава; 

– резимира прочитани/преслушани текст о блиским, познатим и 

обраёиваним друштвеним темама користећи једноставна језичка средства; 

– пише о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања; 

– описује особе и догаёаје поштујући правила кохерентности 

користећи фреквентне речи и изразе; 

– пише о властитом искуству описујући своје утиске и осећања, 

износећи мишљења, планове и очекивања, једноставним језичким 

средствима 

 

 

– препознаје и наводи најзначајније личности и догаёаје културе земље/ 

земаља чији језик учи и разуме њихову улогу у светским оквирима; 

– познаје правила понашања, свакодневне навике, сличности и 

разлике у култури своје земље и земље/ земаља чији језик учи; 

– препознаје најчешће стереотипе у вези са културом своје земље и 

земаља чији језик учи; 

– разликује основне облике примереног и непримереног понашања у 

контексту културе земље/ земаља чији језик учи (у односу на категорије 

времена, простора и покрета у комуникацији, као нпр. тачност, лични 

простор, мимика и сл); 

– препознаје и користи најфреквентније регистре и стилове у 

комуникацији на страном језику у складу са степеном формалности 

комуникативне ситуације; 

– истражује различите аспекте култура земље/ земаља чији језик учи у 

оквиру својих интересовања; 

– користи савремене видове комуникације у откривању културе 

земље/земаља чији језик учи; 

 

Комуникативне функције 

-представљање себе и других 

-поздрављање (састајање, растанак; формално, 

неформално, регионално специфично) 

-идентификација и именовање особа, објеката, боја, 

бројева итд. 

-давање једноставних упутстава и команди 

-изражавање молби и захвалности 

-изражавање извињења изражавање потврде 

и негирање 

-изражавање допадања и недопадања 

-изражавање физичких сензација и потреба 

-исказивање просторних и временских односа 

-давање и тражење информација и 

обавештења 

-описивање и упореёивање лица и предмета 

-изрицање забране и реаговање на забрану 

-изражавање припадања и поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и изражавање слагања и 

неслагања 

-тражење и давање дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и обавезности 

-исказивање сумње и несигурности 



 

 

 

 

 

 

 

Медијација 

– користи знање страног језика у различитим видовима 

реалне комуникације (електронске поруке, СМС поруке, дискусије 

на блогу или форуму, друштвене мреже) 

 

 

– преноси суштину и важније појединости поруке са матерњег на 

страни језик/са страног на матерњи, додајући, по потреби, 

једноставнија објашњења и обавештења, писмено и усмено; 

– у писаном облику резимира на структурисан начин садржај краћег 

текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције; 

– у усменом облику преноси садржај писаног или усменог текста, 

прилагоёавајући га исказаним или претпостављеним потребама 

саговорника; 

– користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења 

тешкоћа које се јављају, на пример: преноси садржај уз употребу описа, 

парафраза... 

 

 

 

Задаци: 

- ближе одреёивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате; 

- савлаёивање овако утврёених садржаја треба више ускладити са потребама и могућностима ученика за које се организује овакав рад; 

- пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог напредовања. 

 

 

Садржаји су идентични прописаном наставном плану и програму. Избор, ширина идубина обраде, као и дидактичко-методички поступци, у овим облицима рада су, више него 

обично, под утицајем индивидуалних карактеристика ученика укључених у допунски рад. 

 

 

I Планирање наставе и учења   

 

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Претходном табелом су 

обухваћене све теме и сви садржаји, Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу.  



 

 

II Оставаривање наставе и учења   

 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – учионици..   

 

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похаёају. Може се остваривати кроз усмени и писани рад, различита 

вежбања и тестове, домаће задатке. Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке решавају задатке, одговарају на питања. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења   

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника  и у књизи евиденције о образовно-васпитном 

раду, односно есДневнику.  

 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања свих активности , усмена одговарања, ураёене писане провере . 

 

Француски језик 

План и програм рада допунске наставе 

 

Назив наставног предмета-Француски језик 

 

Циљ.-Оспособљавање ученика за савладавање страног језика,развој језичких компетенција,говорног и писменог 

изражавања,изражавање својих осећања,решавање проблема уз помоћ наставника,целоживотно учење,сарадња.... 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

-Ученик разуме аудио и ведео 

снимак 

-Правилно чита и 

акцентује речи 

-Разуме општи смисао поруке 

-Уз подршку наставника 

разликује именску и 

глаголску групу 

 

 

 

Compréhension 

orale-réception 

 

 

 

Lecture des textes Groupe 

du nom Groupe du verbe 
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-Правилно изговара 

назале 

Compréhension écrite-

Production 

Phonétique 

Morphosytaxe 

10 

-разликује делове 

реченице 

-Правилно употребљава 

времена 

-Богати речнички фонд 

-Самостално или уз помоћ 

води 

конверзацију на задату тему 

-Води дијалог са осталим 

ученицима 

-Правилно пише краће 

реченице 

-Преводи 

једноставан,прилагођен текст 

 

 

Interaction 

 

 

Médiation 

 

 

 

 

Syntaxe 

Lexicologie 

 

 

Conversation 

Traduction 

 

 

 

Укупно 
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I Планирање наставе и учења 

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Претходном табелом су 

обухваћене све теме и сви садржаји, јер се не може унапред знати који ученици ће имати проблема и у којим темама. 

Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – учионици.. 

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похаёају. Може се остваривати кроз усмени и писани рад, различита вежбања 

и тестове, домаће задатке. 

 



 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника  и у књизи евиденције о образовно-васпитном 

раду, односно есДневнику. 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања и све активности , усмена одговарања, ураёене писане провере могу бити 

 

 

 

Латински језик 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-ДОПУНСКА НАСТАВА-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД-II 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС 

 

ГОДИШЊИ ФОНД-20 ЧАСОВА 

 

ЦИЉЕВИ-Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, 

препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета 

 

ОБЛАСТ 

 

 

Теме из 

културне 

историје 

ИСХОДИ 

 

 

читаправилно 

уочавајући 

специфичности 

изговора и 

правописа; – 

одреёује самостално 

врсте речи 

разликујући 

номиналне и 

вербалне категорије; 

– анализира 

морфолошки и 

САДРЖАЈ 

 

 

Абецеда. Изговор. 

Нагласак. 

Квантитет слога. 

Врсте речи и 

њихова промена. 

Категорије 

номиналне и 

вербалне 

промене. 

Именске речи I или 

а деклинација 

БРОЈ 

ЧАСОВА 
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УКУПНО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теме у вези са 

ортоепијом, 

ортографијом и 

граматиком 

синтаксички 

реченицу; – 

препознаје основне 

истоветности, 

сличности и разлике 

упореёујући 

граматику матерњег 

и латинског, односно 

страног и латинског 

језика; – користи 

самостално 

двојезичне речнике; – 

преводи уз помоћ 

наставника или 

речника једноставне 

реченице са 

латинског на 

матерњи језик и 

обратно; – разуме и 

преводи уз помоћ 

наставника или 

речника прилагоёен 

текст са латинског на 

матерњи језик 

именица и 

придева. II или о 

деклинација 

именица и придева. 

III деклинација 

именица 

консонантских и 

вокалских основа (и 

придева). IV или u 

деклинација. V или 

е деклинација. 

Најважнији 

изузеци у 

деклинацији. 

Компарација 

придева. 

Суплетивна и 

описна 

компарација 

 

 

Бројеви: основни и 

редни. Глаголи 

Индикатив временâ 

презентске основе 

актива и пасива 

глагола свих 

конјугација (и 

глагол esse). 

Индикатив 

временâ 
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Морфологија 

 

 

 

 

 

ене. Синтакса 

користи 

двојезични речник 

на сврсисходан 

начин, уз познавање 

речничког облика 

латинских речи и 

осталих речничких 

конвенција; 

перфекатске 

основе. 

Индикатив 

сложених 

времена. 

Императив 

презента (иглагол 

esse) 

 

 

– Главни типови; 

главне функције 

конституената. 

– Глаголски 

начини у простој 

реченици. – Главни 

типови именичке 

синтагме. 

Синтакса сложене 

реченице – Главни 

типови зависних 

клауза и нефинитних 

конструкциј 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ЧАСОВА 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 



 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз два модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, 

индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита 

наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- активности ученика на часовимa 

 

Психологија 

Допунска настава 

Наставни предмет: Психологија Разред: 

други 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета 

Циљеви допунске наставе: 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе: 

- уочавање проблема и израда плана рада. 



 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Психологија као 

наука и пракса 
3 Предмет и дисциплине 

психологије. Психологија и друге 

науке, уметност и култура. 

Методе и технике 

психолошких истраживања. 

Употреба и злоупотреба 

психологије 

– Правилно користи 

основне појмове који се

 односе на 

сазнајне, емоционалне  и 

мотивационе аспекте 

личности; 

– прави везу измеёу 

психологије као 

науке и других наука, 

уметности и културе; 

– препозна различите 

области    примене 

психолошких сазнања 

  као  и 

животне ситуације у којима

 се  људи 

обраћају  психологу за 

помоћ; 

– на датом примеру 

психолошког истраживања 

одреди које су

 методе и технике 

коришћене; 

– разликује научни од 

лаичког приступа 

психолошким питањима и 

критички се односи према 

текстовима и 

псеудотестовима у 

медијима; 



 

 

Личност као јединство 

психолошких процеса, 

особина и стања 

3 Личност Појам и структура, 

темперамент, идентитет. Теорије 

личности. Особине, процеси и 

стања Сазнајни аспект: пажња, 

опажање, учење, памћење и 

заборављање, мишљење, 

интелигенција 

Измењена стања свести. Чиниоци 

развоја: наслеёе, лична активност 

и друштвени чиниоци Развој 

сазнајног, емоционалног и 

мотивационог аспекта личности 

Ментално здравље Појам и значај 

Одбрамбени механизми. Стрес и 

механизми превладавања 

Психолошки проблеми 

адолесцената 

– психички живот особе 

посматра као целину 

меёусобно повезаних 

процеса, особина и стања 

чији се развој одвија током 

целог живота и као 

јединство психичког и 

телесног функционисања; 

– аргументовано дискутује 

о утицају наслеёа, средине 

и личне активности на 

развој личности; 

– користећи стечена 

психолошка сазнања, 

препознаје емоције и 

мотиве сопственог 

понашања, понашања 

других и ликова из 

књижевности и филмова; 

– у учењу користи 

стратегије и технике 

успешног учења и 

памћења; 

– препознаје узроке 

фрустрација и унутрашњих 

конфликата, у својим 

реакцијама показује 

преференцију да их 

конструктивно решава и на 

примерима препознаје 



 

 

   механизме одбране; 

– опише најважније 

психолошке карактеристике 

адолесцентског доба, 

препозна и критички се 

односи према најчешћим 

проблемима и ризичним 

понашањима адолесцената; 

– аргументује значај 

очувања менталног 

здравља, превенције 

менталних поремећаја и 

показује позитивни став 

према здравим стиловима 

живљења; 

 

Особа у 

социјалној 

интеракцији 

3 Социјализација Појам, 

функција и фактори 

Социјалне вештине. 

Социјални живот адолесцента 

Просоцијално и асоцијално 

понашање Карактеристике 

насилног понашања и особа које 

трпе насиље 

Реаговање на насиље. 

Услови успешне 

комуникације 

Интерперсонални 

конфликти и њихово 

разликује облике и врсте 

социјалног учења на 

примерима; 

– уважава различитост 

меёу људима, родну 

равноправност, поштује 

људска права и изражава 

негативан став према било 

ком облику насиља; 

– разликује основне врсте 

менталних 



 

 

  решавање. Емпатија. 

Асертивност Односи у 

групи. 

Конформизам Стереотипи, 

предрасуде, дискриминација. 

поремећаја и описује 

карактеристике најчешћих 

менталних поремећаја 

адолесцената; 

– у комуникацији узима у 

обзир могућност грешака 

при опажању других људи 

и тиме предупреёује 

могуће конфликте; 

– наведе примере 

просоцијалног, асертивног 

понашања и алтруизма из 

свог искуства и понашања 

других људи; 

– опише контекст 

настанка најважнијих 

теорија личности, њихове 



 

 

   основне 

карактеристике, 

представнике и 

утицај; 

– препозна и критички 

разматра примере 

предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, 

конформизма, насилничког 

понашања и изражава 

спремност да реагује; 

– наведе примере и 

карактеристике различитих 

група, групних односа и 

типова руковоёења, 

примењује правила сарадње 

у тимском раду поштујући 

различитост чланова; 

– препозна и критички 

разматра примере употребе 

и злоупотребе психологије 

у медијима, политици, 

маркетингу и на 

друштвеним мрежама; 

– у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој 

став заснован на 

аргументима, 



 

 

   комуницира на 

конструктиван 

начин; 

– прихвати улогу 

испитаника у психолошким 

истраживањима искључиво 

на бази добровољности, 

информисаности о сврси и 

процедурама истраживања 

и гаранције да добијени 

подаци неће бити 

злоупотребљени 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 



 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

 

Историја 

Смер: Друштвено-језички Разред: 

Други 

Предмет: Историја 

Циљ учења наставног предмета историја: 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догаёаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије 

вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-историјском наслеёу, поштовању људских права и културних 

различитости, друштву и држави у којој живи. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Стандарди 

( ко има ) 



 

 

ОСНОВИ 

ИСТОРИЈСКО Г 

ИСТРАЖИВА ЊА 

3 Хронологија и простор – 

средњи и рани нови век 

Историјски извори (порекло, 

анализа, уочавање 

специфичности различитих 

медија и њихове сазнај- 

не вредности, примена у 

истраживању) Континуитет и 

промена 

Реконструкција и 

интерпретација 

прошлости 

– користи 

хронолошке одреднице 

и прецизно смешта 

кључне догаёаје, појаве, 

процесе и личности на 

временској ленти; 

– у усменом и писаном 

излагању користи основне 

научне и историјске 

појмове; 

– пореди изворе различите 

сазнајне вредности и 

процени њихову 

релевантност за 

истраживање; 

– уочи континуитет и 

промене код одреёених 

историјских појава и 

процеса кратког и дугог 

трајања; 

– анализира узрочно- 

последичне везе и 

идентификује их на 

конкретним примерима; 

– примењује основну 

методологију у 

елементарном историјском 

истраживању и резултате 

презентује 

у усменом, писаном, или 

дигиталном 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење 

основних историјских и појмова 

историјске науке. 2.ИС.2.1.1. 

Анализира специфичности 

одреёених историјских појмова. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве 

на основу различитих историјских 

извора. 2.ИС.1.2.4. Усмено 

интерпретира историјски наратив и 

саопштава резултате самосталног 

елементарног истраживања. 

2.ИС.1.2.5. Писано 

саопштава резултате елементарног 

истраживања уз употребу 

текстуалне word датотеке (фајла). 

2.ИС.1.2.1. Сампсталнп 

прикупља и разврстава 

разлишите извпре 

инфпрмација п прпщлпсти и 

садащопсти у функцији 

истраживаоа. 2.ИС.1.2.2. 

Упшава да ппстпје разлишита виђеоа 

исте истпријске ппјаве на пснпву 

ппређеоа вище 

истпријских извпра. 

2.ИС.1.3.1.Препознаје 

историјску димензију 

савремених друштвених појава 

и процеса. 

2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, 

елементе и 



 

 

   облику; 

– објасни разлику измеёу 

методолошки утемељеног и 

ненаучног приступа 

интерпретацији прошлости; 

– препозна на конкретним 

примерима злоупотребу 

историје и изведе 

закључак о могућим 

последицама на развој 

историјске свести у 

друштву; 

– наведе типове државних 

уреёења у периоду 

средњег и новог века и 

издвоји њихове 

специфичности; 

– анализира 

специфичности и утицај 

меёународних односа на 

положај држава и народа; 

– идентификује 

најважније друштвене 

групе, њихове улоге и 

односе у епохи 

феудализма; 

– анализира развој и 

промене у друштвеној 

структури и односима у 

средњем 

последице историјских 

конфликата и криза са циљем 

развијања толеранције, културе 

дијалога и сензибилитета за 

спречавање потенцијалних 

конфликата. 2.ИС.2.2.1. 

Процењује релевантност и квалитет 

различитих извора информација о 

прошлости и садашњости и 

примењује их у истраживању 

ипрезентацији. 2.ИС.3.2.2. Издваја и 

објашњава специфичне сличности и 

разлике у тумачењима исте 

историјске појаве на основу 

различитих историјских извора. 

2.ИС.3.2.3. Усмено објашњава 

резултате самосталног елементарног 

истраживања и аргументовано брани 

изнете ставове и закључке. 

2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 

истраживања уз употребу нових 

технологија. 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем 

историјском и савременом 

контексту. 



 

 

   и новом веку; 

– идентификује најважније 

одлике српске државности 

у средњем веку; 

– упореёује сличности и 

разлике измеёу 

средњовековне и модерне 

српске државности у првој 

половини 19. века; 

– анализира структуру и 

особености српског 

друштва и уочава промене 

изазване политичким и 

економским процесима у 

периоду средњег и новог 

века; 

– уочава повезаност појава 

из политичке, друштвене, 

привредне и културне 

историје; 

– на основу датих примера 

изводи закључак о 

повезаности појава и 

процеса из националне 

историје са појавама и 

процесима у регионалним, 

опским и светским 

оквирима; 

 



 

 

   – идентификује 

основне елементе 

привредног живота и њихов 

утицај на друштвене 

промене у средњем и новом 

веку; 

– анализира положај и 

начин живота деце, жена и 

мушкараца, припадника 

различитих друштвених 

слојева и мањинских група 

у средњем и новом веку; 

– изводи закључак о 

динамици одреёених 

историјских појава и 

процеса из националне и 

опште историје, користећи 

историјску карту; 

– идентификује 

најзначајније последице 

настанка и ширења 

различитих верских учења 

у историјском и 

савременом контексту; 

– уочава присуство 

политичких, привредних, 

научних и културних 

тековина средњег и новог 

века у савременом 

 



 

 

   друштву; 

– илуструје примерима 

значај прожимања 

различитих народа, 

култура и цивилизација; 

– препознаје утицај идеја 

и научно- техничких 

открића на промене и 

развој друштва, културе и 

образовања; 

– учествује у 

организовању и 

спровоёењу заједничких 

активности у школи или у 

локалној заједници које 

подстичу друштвену 

одговорност и неговање 

културе сећања; 

– разликује споменике из 

различитих епоха са 

посебним освртом на оне у 

локалној средини; 

– препознаје улогу 

легенди и митова у 

реконструкцији 

прошлости и изградњи 

колективног и 

индивидуалног идентитета; 

 



 

 

   – препознаје на 

конкретним примерима 

злоупотребе митова у 

историјском и савременом 

контексту 

 

КЉУЧНЕ  Сеобе народа и – користи 2.ИС.1.1.3. Препознаје 

ПОЈАВЕ, 17 колонизација хронолошке историјски простор на 

ПРОЦЕСИ И  Покрштавање одреднице и историјској карти. 

ЛИЧНОСТИ  Развој писмености, науке прецизно смешта 2.ИС.2.1.2. Показује 

ЕПОХЕ  и цивилизације кључне догаёаје, историјске појаве на 

  Верски покрети, односи и појаве, процесе и историјској карти и 

  ратови (крсташки ратови, личности на препознаје историјски 

  Велики раскол, јереси, временској ленти; простор на географској 

  исламизација, – у усменом и карти. 2.ИС.3.1.1. Разуме и 

  реформација, писаном излагању анализира променљивост 

  противреформација) користи основне историјског простора у 

  Српски народ, земље, научне и историјске различитим периодима, уз 

  државност, друштво и појмове; употребу историјске, 

  цркве- – пореди изворе географске и савремене 

  на организација различите сазнајне политичке карте. 

  Османлијска освајања вредности и процени  

  Научно-техничка и њихову  

  географска открића релевантност за  

  Развој и утицај нових истраживање;  

  идеја (хуманизам, – уочи континуитет  

  ренесанса) и промене код  

  Истакнуте личности: одреёених  

  Јустинијан I, Ираклије I, историјских појава и  

  Му- процеса кратког и  

  хамед, Карло Мартел, дугог трајања;  

  Карло Велики, кнез – анализира узрочно-  

  Власти- последичне везе и  

  мир, цар Симеон, Јован идентификује их на  

  Владимир, цар Самуило, конкретним  

  Василије II, краљ примерима;  

  Михаило, Ћирило и – примењује основну  



 

 

  Методије, 

цар Отон I, цар Хенрих IV, папа 

Гргур VII, папа Ур- бан II, Фридрих 

I Барбароса, Ричард Лавље Срце, 

Саладин, цар Манојло I Комнин, 

папаИноћентије III, бан Кулин, 

Стефан Немања, Стефан 

Првовенчани, Сава Немањић, 

Милутин, Стефан 

Дечански, Стефан Душан, цар 

Карло IV Луксем- буршки, кнез 

Лазар и кнегиња Милица, Твртко I 

Котроманић, Стефан Лазаревић, 

деспот Ђураё Бранковић, 

султанија 

Мара, српски деспоти у ју- жној 

Угарској, Ђураё Кастриот 

Скендербег, Мехмед 

II Освајач, Јанко Хуњади, краљ 

Матија Корвин, Јохан Гутенберг, 

Изабела Кастиљска, Марко Поло, 

Кристифор Колумбо, Фернандо 

Магелан, Ђото, Петрарка, Бокачо, 

Леонардо да Винчи, Мике- ланёело 

Буонароти, Николо Макијавели, 

Никола 

Коперник, Исак Њутн, Мартин 

Лутер, Карло V и Филип II 

Хабзбуршки, 

методологију у 

елементарном историјском 

истраживању и резултате 

презентује у усменом, 

писаном, или дигиталном 

облику; 

– објасни разлику измеёу 

методолошки утемељеног и 

ненаучног приступа 

интерпретацији прошлости; 

– препозна на конкретним 

примерима злоупотребу 

историје и изведе 

закључак о могућим 

последицама на развој 

историјске свести у 

друштву; 

– наведе типове државних 

уреёења у периоду 

средњег и новог века и 

издвоји њихове 

специфичности; 

– анализира 

специфичности и утицај 

меёународних односа на 

положај држава и народа; 

– идентификује 

најважније друштвене 

групе, њихове улоге и 

 



 

 

  Сулејман Величанствени, 

Мехмед-паша Соколовић, Хенри 

VIII, Елизабета I, Сервантес, 

Вилијам Шекспир, Молијер, Луј 

XIV, 

Петар Велики, Арсеније III 

Црнојевић, Арсеније IV Јовановић, 

принц Еуген Савојски... 

односе у епохи 

феудализма; 

– анализира развој и 

промене у друштвеној 

структури и односима у 

средњем и новом веку; 

– идентификује најважније 

одлике српске државности 

у средњем веку; 

– упореёује сличности и 

разлике измеёу 

средњовековне и модерне 

српске државности у првој 

половини 19. века; 

– анализира структуру и 

особености српског 

друштва и уочава промене 

изазване политичким и 

економским процесима у 

периоду средњег и новог 

века; 

– уочава повезаност појава 

из политичке, друштвене, 

привредне и културне 

историје; 

– на основу датих примера 

изводи закључак о 

повезаности појава и 

 



 

 

   процеса из 

националне историје са 

појавама и процесима у 

регионалним, опским и 

светским оквирима; 

– идентификује основне 

елементе привредног 

живота и њихов утицај на 

друштвене промене у 

средњем и новом веку; 

– анализира положај и 

начин живота деце, жена и 

мушкараца, припадника 

различитих друштвених 

слојева и мањинских група 

у средњем и новом веку; 

– изводи закључак о 

динамици одреёених 

историјских појава и 

процеса из националне и 

опште историје, користећи 

историјску карту; 

– идентификује 

најзначајније последице 

настанка и ширења 

различитих верских учења 

у историјском 

и савременом 

контексту; 

 



 

 

   – уочава присуство 

политичких, привредних, 

научних и културних 

тековина средњег и новог 

века у савременом друштву; 

– илуструје примерима 

значај прожимања 

различитих народа, 

култура и цивилизација; 

– препознаје утицај идеја 

и научно- техничких 

открића на промене и 

развој друштва, културе и 

образовања; 

– учествује у 

организовању и 

спровоёењу заједничких 

активности у школи или у 

локалној заједници које 

подстичу друштвену 

одговорност и неговање 

културе сећања; 

– разликује споменике из 

различитих епоха са 

посебним освртом на оне у 

локалној средини; 

– препознаје улогу 

 



 

 

   легенди и митова у 

реконструкцији 

прошлости и 

изградњи 

колективног и 

индивидуалног 

идентитета; 

– препознаје на 

конкретним примерима 

злоупотребе митова у 

историјском и савременом 

контексту 

 

ДРЖАВА И 

ИНСТИТУЦИЈ Е 

 

34 
Типови државних уреёења 

Монархија 

Република Градска 

комуна 

Структура, унутрашње уреёење 

и институције Скупштине 

Законодавство, државна управа 

и војска Меёудржавни односи 

Односи државе и цркве 

Секуларизација Истакнуте 

владарске породице Европе 

(Каролинзи, 

Отонска династија, Капети, 

династија Арпадоваца, 

Хоенштауфовци, Комнини, 

Плантагенети, Валоа, 

Асеновци, Палеолози, Анжујци у 

Јужној Италији и 

– користи 

хронолошке одреднице 

и прецизно смешта 

кључне догаёаје, појаве, 

процесе и личности на 

временској ленти; 

– у усменом и писаном 

излагању користи основне 

научне и историјске 

појмове; 

– пореди изворе различите 

сазнајне вредности и 

процени њихову 

релевантност за 

истраживање; 

– уочи континуитет и 

промене код одреёених 

историјских појава и 

процеса кратког и 

2.ИС.1.1.3. Препознаје 

историјски простор на 

историјској карти. 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти. 2.ИС.3.1.1. 

Разуме и анализира променљивост 

историјског простора у различитим 

периодима, уз употребу историјске, 

географске и савремене политичке 

карте. 

2.ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде, 

стереотипе, пропаганду и друге 

видове пристрасности у тумачењу 

историјских појава у историјским и 

савременим изворима 

информација. 

2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, 

стереотипе, 



 

 

  Угарској, Медичи, 

Хабзбурговци, Тјудор, Бурбони, 

Османлије, Романови) Истакнуте 

српске владарске породице 

(Немањићи, 

Котроманићи, Лазаревићи, 

Бранковићи, Мрњавче- 

вићи, Балшићи, Косаче, 

Црнојевићи) 

дугог трајања; 

– анализира узрочно- 

последичне везе и 

идентификује их на 

конкретним примерима; 

– примењује основну 

методологију у 

елементарном историјском 

истраживању и резултате 

презентује у усменом, 

писаном, или дигиталном 

облику; 

– објасни разлику измеёу 

методолошки утемељеног и 

ненаучног приступа 

интерпретацији прошлости; 

– препозна на конкретним 

примерима злоупотребу 

историје и изведе 

закључак о могућим 

последицама на развој 

историјске свести у 

друштву; 

– наведе типове државних 

уреёења у периоду 

средњег и новог века и 

издвоји њихове 

специфичности; 

– анализира 

специфичности и 

пропаганду и друге видове 

пристрасности у тумачењу 

историјских појава у историјским и 

савременим изворима информација 

и уочава њихове последице 

2.ИС.1.1.4. Именује 

најзнашајније лишнпсти и 

навпди пснпвне прпцесе, 

ппјаве и дпгађаје из ппщте и 

наципналне истприје. 

2.ИС.1.3.1.Преппзнаје истпријску 

димензију 

савремених друщтвених 

ппјава и прпцеса. 2.ИС.1.3.2. 

Идентификује улпгу 

истпријских лишнпсти у 

пбликпваоу савремене 

државе и друщтва. 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догаёаје из националне и опште 

историје. 2.ИС.2.3.1. 

Наводи и описује појаве различитог 

историјског трајања и уочава 

сличности и прави разлику у односу 

на њихов савремени и историјски 

контекст. 

2.ИС.3.1.2. Критички просуёује 

важне процесе, појаве, догаёаје и 

личности из опште и националне 

историје. 2.ИС.3.3.1. 

Анализира савремене појаве и 

процесе у историјском контексту и 

на 



 

 

   утицај меёународних 

односа на положај 

држава и народа; 

– идентификује 

најважније друштвене 

групе, њихове улоге и 

односе у епохи 

феудализма; 

– анализира развој и 

промене у друштвеној 

структури и односима у 

средњем и новом веку; 

– идентификује најважније 

одлике српске државности 

у средњем веку; 

– упореёује сличности и 

разлике измеёу 

средњовековне и модерне 

српске државности у првој 

половини 19. века; 

– анализира структуру и 

особености српског 

друштва и уочава промене 

изазване политичким и 

економским процесима у 

периоду средњег и новог 

века; 

– уочава повезаност појава 

из политичке, 

основу добијених резултата 

изводи закључке 



 

 

   друштвене, 

привредне и културне 

историје; 

– на основу датих примера 

изводи закључак о 

повезаности појава и 

процеса из националне 

историје са појавама и 

процесима у регионалним, 

опским и светским 

оквирима; 

– идентификује основне 

елементе привредног 

живота и њихов утицај на 

друштвене промене у 

средњем и новом веку; 

– анализира положај и 

начин живота деце, жена и 

мушкараца, припадника 

различитих друштвених 

слојева и мањинских група 

у средњем и новом веку; 

– изводи закључак о 

динамици одреёених 

историјских појава и 

процеса из националне и 

опште историје, користећи 

историјску карту; 

– идентификује 

 



 

 

   најзначајније 

последице настанка и 

ширења различитих 

верских учења у 

историјском и савременом 

контексту; 

– уочава присуство 

политичких, привредних, 

научних и културних 

тековина средњег и новог 

века у савременом друштву; 

– илуструје примерима 

значај прожимања 

различитих народа, 

култура и цивилизација; 

– препознаје утицај идеја 

и научно- техничких 

открића на промене и 

развој друштва, културе и 

образовања; 

– учествује у 

организовању и 

спровоёењу заједничких 

активности у школи или у 

локалној заједници које 

подстичу друштвену 

одговорност и 

неговање културе 

сећања; 

 



 

 

   – разликује 

споменике из различитих 

епоха са посебним освртом 

на оне у локалној средини; 

– препознаје улогу 

легенди и митова у 

реконструкцији 

прошлости и изградњи 

колективног и 

индивидуалног 

идентитета; 

– препознаје на 

конкретним примерима 

злоупотребе митова у 

историјском и савременом 

контексту 

 

ДРУШТВЕНИ 

И ПРИВРЕДНИ 

ОДНОСИ 

8 Типови друштвених 

уреёења и односа 

Патријахално друштво 

Феудализам 

Вазални односи 

Сталежи/друштвени слојеви и 

групе Мануфактура 

Натурална привреда 

Робно-новчана привреда 

– користи 

хронолошке одреднице 

и прецизно смешта 

кључне догаёаје, појаве, 

процесе и личности на 

временској ленти; 

– у усменом и писаном 

излагању користи основне 

научне и историјске 

појмове; 

– пореди изворе различите 

сазнајне вредности и 

процени њихову 

2.ИС.1.1.4. Именује 

најзначајније личности и наводи 

основне процесе, појаве и догаёаје 

из опште и националне историје. 

2.ИС.1.3.1.Препознаје 

историјску димензију 

савремених друштвених појава 

и процеса. 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у 

обликовању савремене државе и 

друштва. 2.ИС.2.1.3. 

Објашњава и повезује улогу 

личности, процесе, појаве, догаёаје 

из националне и 



 

 

   релевантност за 

истраживање; 

– уочи континуитет и 

промене код одреёених 

историјских појава и 

процеса кратког и дугог 

трајања; 

– анализира узрочно- 

последичне везе и 

идентификује их на 

конкретним примерима; 

– примењује основну 

методологију у 

елементарном историјском 

истраживању и резултате 

презентује у усменом, 

писаном, или дигиталном 

облику; 

– објасни разлику измеёу 

методолошки утемељеног и 

ненаучног приступа 

интерпретацији прошлости; 

– препозна на конкретним 

примерима злоупотребу 

историје и изведе 

закључак о могућим 

последицама на развој 

историјске свести у 

друштву; 

– наведе типове 

опште историје. 2.ИС.2.3.1. 

Наводи и описује појаве различитог 

историјског трајања и уочава 

сличности и прави разлику у односу 

на њихов савремени и историјски 

контекст. 

2.ИС.3.1.2. Критички просуёује 

важне процесе, појаве, догаёаје и 

личности из опште и националне 

историје. 2.ИС.3.3.1. 

Анализира савремене појаве и 

процесе у историјском контексту и 

на основу добијених резултата 

изводи закључке 



 

 

   државних уреёења у 

периоду средњег и новог 

века и издвоји њихове 

специфичности; 

– анализира 

специфичности и утицај 

меёународних односа на 

положај држава и народа; 

– идентификује 

најважније друштвене 

групе, њихове улоге и 

односе у епохи 

феудализма; 

– анализира развој и 

промене у друштвеној 

структури и односима у 

средњем и новом веку; 

– идентификује најважније 

одлике српске државности 

у средњем веку; 

– упореёује сличности и 

разлике измеёу 

средњовековне и модерне 

српске државности у првој 

половини 19. века; 

– анализира структуру и 

особености српског 

друштва и уочава 

промене изазване 

 



 

 

   политичким и 

економским процесима у 

периоду средњег и новог 

века; 

– уочава повезаност појава 

из политичке, друштвене, 

привредне и културне 

историје; 

– на основу датих примера 

изводи закључак о 

повезаности појава и 

процеса из националне 

историје са појавама и 

процесима у регионалним, 

опским и светским 

оквирима; 

– идентификује основне 

елементе привредног 

живота и њихов утицај на 

друштвене промене у 

средњем и новом веку; 

– анализира положај и 

начин живота деце, жена и 

мушкараца, припадника 

различитих друштвених 

слојева и мањинских група 

у средњем и новом веку; 

– изводи закључак о 

 



 

 

   динамици одреёених 

историјских појава и 

процеса из националне и 

опште историје, користећи 

историјску карту; 

– идентификује 

најзначајније последице 

настанка и ширења 

различитих верских учења 

у историјском и 

савременом контексту; 

– уочава присуство 

политичких, привредних, 

научних и културних 

тековина средњег и новог 

века у савременом друштву; 

– илуструје примерима 

значај прожимања 

различитих народа, 

култура и цивилизација; 

– препознаје утицај идеја 

и научно- техничких 

открића на промене и 

развој друштва, културе и 

образовања; 

– учествује у 

организовању и 

спровоёењу 

заједничких 

 



 

 

   активности у школи 

или у локалној заједници 

које подстичу друштвену 

одговорност и неговање 

културе сећања; 

– разликује споменике из 

различитих епоха са 

посебним освртом на оне у 

локалној средини; 

– препознаје улогу 

легенди и митова у 

реконструкцији 

прошлости и изградњи 

колективног и 

индивидуалног 

идентитета; 

– препознаје на 

конкретним примерима 

злоупотребе митова у 

историјском и савременом 

контексту 

 

КУЛТУРА И 

СВАКОДНЕВН И 

ЖИВОТ 

8 Религије и веровања 

Православље 

Католичанство 

Ислам Јудаизам 

Протестантизам 

Јереси Сујеверје 

Обичаји 

Наука 

– користи 

хронолошке одреднице 

и прецизно смешта 

кључне догаёаје, појаве, 

процесе и личности на 

временској ленти; 

– у усменом и писаном 

излагању 

2.ИС.1.2.3. Препознаје 

предрасуде, стереотипе, 

пропаганду и друге видове 

пристрасности у тумачењу 

историјских појава у историјским и 

савременим изворима информација. 

2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, 

стереотипе, пропаганду и друге 

видове 



 

 

  Образовање 

Штампа Породични и 

родни односи 

Болести и лечење 

Задужбинарство и 

споменици 

користи основне 

научне и историјске 

појмове; 

– пореди изворе различите 

сазнајне вредности и 

процени њихову 

релевантност за 

истраживање; 

– уочи континуитет и 

промене код одреёених 

историјских појава и 

процеса кратког и дугог 

трајања; 

– анализира узрочно- 

последичне везе и 

идентификује их на 

конкретним примерима; 

– примењује основну 

методологију у 

елементарном историјском 

истраживању и резултате 

презентује у усменом, 

писаном, или дигиталном 

облику; 

– објасни разлику измеёу 

методолошки утемељеног и 

ненаучног приступа 

интерпретацији прошлости; 

– препозна на 

конкретним 

примерима 

пристрасности у тумачењу 

историјских појава у историјским и 

савременим изворима информација 

и уочава њихове последице 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне 

процесе, појаве и догаёаје из опште 

и националне историје. 

2.ИС.1.3.1.Препознаје 

историјску димензију 

савремених друштвених појава 

и процеса. 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у 

обликовању савремене државе и 

друштва. 2.ИС.2.1.3. 

Објашњава и повезује улогу 

личности, процесе, појаве, догаёаје 

из националне и опште историје. 

2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве 

различитог историјског трајања и 

уочава сличности и прави разлику у 

односу на њихов савремени и 

историјски контекст. 

2.ИС.3.1.2. Критички просуёује 

важне процесе, појаве, догаёаје и 

личности из опште и националне 

историје. 2.ИС.3.3.1. 

Анализира савремене појаве и 

процесе у историјском контексту и 

на основу добијених резултата 



 

 

   злоупотребу 

историје и изведе 

закључак о могућим 

последицама на развој 

историјске свести у 

друштву; 

– наведе типове државних 

уреёења у периоду 

средњег и новог века и 

издвоји њихове 

специфичности; 

– анализира 

специфичности и утицај 

меёународних односа на 

положај држава и народа; 

– идентификује 

најважније друштвене 

групе, њихове улоге и 

односе у епохи 

феудализма; 

– анализира развој и 

промене у друштвеној 

структури и односима у 

средњем и новом веку; 

– идентификује најважније 

одлике српске државности 

у средњем веку; 

– упореёује сличности и 

разлике измеёу 

средњовековне и модерне 

српске 

изводи закључке 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеёу сопственог и 

других народа 2.ИС.1.3.4. Разуме 

смисао обележавања и неговања 

сећања на важне личности, догаёаје 

и појаве из прошлости народа, 

држава, институција. 



 

 

   државности у првој 

половини 19. века; 

– анализира структуру и 

особености српског 

друштва и уочава промене 

изазване политичким и 

економским процесима у 

периоду средњег и новог 

века; 

– уочава повезаност појава 

из политичке, друштвене, 

привредне и културне 

историје; 

– на основу датих примера 

изводи закључак о 

повезаности појава и 

процеса из националне 

историје са појавама и 

процесима у регионалним, 

опским и светским 

оквирима; 

– идентификује основне 

елементе привредног 

живота и њихов утицај на 

друштвене промене у 

средњем и новом веку; 

– анализира положај и 

начин живота деце, жена и 

мушкараца, 

 



 

 

   припадника 

различитих друштвених 

слојева и мањинских група 

у средњем и новом веку; 

– изводи закључак о 

динамици одреёених 

историјских појава и 

процеса из националне и 

опште историје, користећи 

историјску карту; 

– идентификује 

најзначајније последице 

настанка и ширења 

различитих верских учења 

у историјском и 

савременом контексту; 

– уочава присуство 

политичких, привредних, 

научних и културних 

тековина средњег и новог 

века у савременом друштву; 

– илуструје примерима 

значај прожимања 

различитих народа, 

култура и цивилизација; 

– препознаје утицај идеја 

и научно- техничких 

открића 

 



 

 

   на промене и развој 

друштва, културе и 

образовања; 

– учествује у 

организовању и 

спровоёењу заједничких 

активности у школи или у 

локалној заједници које 

подстичу друштвену 

одговорност и неговање 

културе сећања; 

– разликује споменике из 

различитих епоха са 

посебним освртом на оне у 

локалној средини; 

– препознаје улогу 

легенди и митова у 

реконструкцији 

прошлости и изградњи 

колективног и 

индивидуалног 

идентитета; 

– препознаје на 

конкретним примерима 

злоупотребе митова у 

историјском и савременом 

контексту 

 

ПОЈАВЕ 

ДУГОГ 

ТРАЈАЊА – 

 

4 
Митови, легенде и 

предања – значење и значај 

– користи 

хронолошке 

одреднице и 

2.ИС.1.2.3. Препознаје 

предрасуде, стереотипе, 

пропаганду и друге видове 



 

 

МИТ, 

ЛЕГЕНДА, 

НАУКА 

 некад и сад 

Злоупотреба историје и митова 

Псеудоисторија Савремени 

политички митови. 

Научна методологија 

Култура сећања 

прецизно смешта 

кључне догаёаје, појаве, 

процесе и личности на 

временској ленти; 

– у усменом и писаном 

излагању користи основне 

научне и историјске 

појмове; 

– пореди изворе различите 

сазнајне вредности и 

процени њихову 

релевантност за 

истраживање; 

– уочи континуитет и 

промене код одреёених 

историјских појава и 

процеса кратког и дугог 

трајања; 

– анализира узрочно- 

последичне везе и 

идентификује их на 

конкретним примерима; 

– примењује основну 

методологију у 

елементарном историјском 

истраживању и резултате 

презентује у усменом, 

писаном, или дигиталном 

облику; 

– објасни разлику измеёу 

методолошки 

пристрасности у тумачењу 

историјских појава у историјским и 

савременим изворима 

информација. 

2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, 

стереотипе, пропаганду и друге 

видове пристрасности у тумачењу 

историјских појава у историјским и 

савременим изворима информација 

и уочава њихове последице 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне 

процесе, појаве и догаёаје из опште 

и националне историје. 

2.ИС.1.3.1.Препознаје 

историјску димензију 

савремених друштвених појава 

и процеса. 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у 

обликовању савремене државе и 

друштва. 2.ИС.2.1.3. 

Објашњава и повезује улогу 

личности, процесе, појаве, догаёаје 

из националне и опште историје. 

2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве 

различитог историјског трајања и 

уочава сличности и прави разлику у 

односу на њихов савремени и 

историјски контекст. 

2.ИС.3.1.2. Критички просуёује 

важне процесе, 



 

 

   утемељеног и 

ненаучног приступа 

интерпретацији 

прошлости; 

– препозна на конкретним 

примерима злоупотребу 

историје и изведе 

закључак о могућим 

последицама на развој 

историјске свести у 

друштву; 

– наведе типове државних 

уреёења у периоду 

средњег и новог века и 

издвоји њихове 

специфичности; 

– анализира 

специфичности и утицај 

меёународних односа на 

положај држава и народа; 

– идентификује 

најважније друштвене 

групе, њихове улоге и 

односе у епохи 

феудализма; 

– анализира развој и 

промене у друштвеној 

структури и односима у 

средњем и новом веку; 

– идентификује 

најважније одлике 

појаве, догаёаје и личности 

из опште и националне 

историје. 2.ИС.3.3.1. 

Анализира савремене појаве и 

процесе у историјском контексту и 

на основу добијених резултата 

изводи закључке 2.ИС.1.3.3. Разуме 

значај и показује одговоран однос 

према културно- историјском 

наслеёу сопственог и других народа 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао 

обележавања и неговања сећања на 

важне личности, догаёаје и појаве из 

прошлости народа, држава, 

институција. 



 

 

   српске државности у 

средњем веку; 

– упореёује сличности и 

разлике измеёу 

средњовековне и модерне 

српске државности у првој 

половини 19. века; 

– анализира структуру и 

особености српског 

друштва и уочава промене 

изазване политичким и 

економским процесима у 

периоду средњег и новог 

века; 

– уочава повезаност појава 

из политичке, друштвене, 

привредне и културне 

историје; 

– на основу датих примера 

изводи закључак о 

повезаности појава и 

процеса из националне 

историје са појавама и 

процесима у регионалним, 

опским и светским 

оквирима; 

– идентификује основне 

елементе привредног 

живота и 

 



 

 

   њихов утицај на 

друштвене промене у 

средњем и новом веку; 

– анализира положај и 

начин живота деце, жена и 

мушкараца, припадника 

различитих друштвених 

слојева и мањинских група 

у средњем и новом веку; 

– изводи закључак о 

динамици одреёених 

историјских појава и 

процеса из националне и 

опште историје, користећи 

историјску карту; 

– идентификује 

најзначајније последице 

настанка и ширења 

различитих верских учења 

у историјском и 

савременом контексту; 

– уочава присуство 

политичких, привредних, 

научних и културних 

тековина средњег и новог 

века у савременом друштву; 

– илуструје примерима 

значај 

 



 

 

   прожимања 

различитих народа, 

култура и цивилизација; 

– препознаје утицај идеја 

и научно- техничких 

открића на промене и 

развој друштва, културе и 

образовања; 

– учествује у 

организовању и 

спровоёењу заједничких 

активности у школи или у 

локалној заједници које 

подстичу друштвену 

одговорност и неговање 

културе сећања; 

– разликује споменике из 

различитих епоха са 

посебним освртом на оне у 

локалној средини; 

– препознаје улогу 

легенди и митова у 

реконструкцији 

прошлости и изградњи 

колективног и 

индивидуалног 

идентитета; 

– препознаје на 

конкретним 

примерима 

 



 

 

   злоупотребе митова 

у историјском и 

савременом 

контексту 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

I Планирање наставе и учења 

 

Већина предметних исхода постиже се кроз непосредну истраживачку активност ученика, а уз подстицај и подршку наставника.Најефикасније методе наставе и учења јесу оне које 

ученика стављају у адекватну активну позицију у процесу развијања знања ивештина.При остваривању циља предмета историја и достизању исхода мора се имати увиду да су 

садржаји, методе наставе и учења и активности ученика неодвојиви у наставном процесу.Да би сви ученици достигли предвиёене исходе и да би се остварио циљ наставе историје, 

потребно је да наставник упозна специфичности начина учења својих ученика и да према њима планира и прилагоёава наставне активности.Наставник има слободу да сам одреди 

распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући циљ предмета и дефинисане исходе.Редослед исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља 

предмета.Измеёу исхода постоји повезаност и остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода.Ученици у први разред гимназије улазе са знањем о најважнијим 

историјским појмовима стеченим током основног образовања, са одреёеним животним искуствима и уобличеним ставовима и на томе треба пажљиво градити нова знања, вештине, 

ставове и вредности.Битно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког 

сазнања.Посебно место у настави историје имају питања, како она која поставља наставник ученицима, тако и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици 

или што су сазнали ван ње користећи различите изворе информација.Добро осмишљена питања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке 

свести, не само у фази утврёивања и систематизације градива, већ и у самој обради наставних садржаја. У зависности од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати 

различите функције, као што су: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање пореёења, трагање за објашњењем. Настава би требало да помогне ученицима у стварању 

што јасније представе не само о томе „како је уистину било”, већ и зашто се нешто десило и какве су последице из тога проистекле. Одговарајућа питања могу да послуже и као 

подстицај за елементарна историјска истраживања, прилагоёена узрасту и могућностима ученика, што доприноси достизању прописаних стандарда постигнућа. Да би схватио догаёаје 

из прошлости, ученик треба да их „оживи у свом уму”, у чему велику помоћ може пружити употреба одабраних историјских извора, литературе, карата и других извора података 

(документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење културно- историјских споменика и посете установама културе. Треба 

искористити и утицај наставе историје на неговање језичке и говорне културе (вештине беседништва и дебате), као и на развијање културе сећања и свести о друштвеној одговорности 

и људским правима.Неопходно је имати у виду и интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже 



 

 

ученицима да постигну целовито схватање о повезаности и условљености географских, економских и културних услова живота човека.Пожељно је избегавати фрагментарно и 

изоловано учење историјских чињеница јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања ивештина.У настави треба, кад год је то могуће, 

примењивати дидактички концепт мултиперспективности.Одреёене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу 

треба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија. 

IIОставаривање наставе и учења 

 

Основи историјског истраживања 

 

У реализацији теме Основи историјског истраживања посебну пажњу требало би посветити оживљавању и проширивању већ постојећихученичких знањао историјској науци, 

хронологији и периодизацији, пореклу и вредности историјских извора, као и о самом истраживачком процесу чијој успешности доприносе и одговарајуће помоћне историјске науке и 

сродне научне дисциплине. Од кључне важности је да наставник одабере оне наставне методе, примере и задатке који ће омогућитиученицима да се упознају са различитим врстама 

извора историјског сазнања специфичним за одреёене периоде (од праисторије до савременог доба – од камених оруёа и оружја, митова и легенди до уметничких дела, новина, 

фотографија, филмова, интернета...), да их вреднују, тумаче, критички процењују, интерпретирају, одреде им порекло, да на основу њих аргументовано износе своје закључке, да 

разумеју разлоге различитог тумачења исте историјске појаве, да препознају стереотипе, предрасуде, злоупотребе, манипулације. С обзиром на то да за период праисторије није 

предвиёена посебна наставна тема, могуће је да кроз реализацију ове теме (бавећи се материјалним историјским изворима и њиховом интерпретацијом), ученици прошире и своја 

знања о праисторији, особеностима и етапама овог периода, као и праисторијским налазиштима и културама на територији Европе и Србије. Активности ученика чији је циљ развијање 

вештине коришћењаи критике историјских извора дају могућност и да се упознају са помоћним историјским наукама и науче како да достигнућа различитих научних дисциплина 

користе у својим истраживањима. 

Држава и политички оквири цивилизација старог века 

 

У оквиру теме Држава и политички оквири цивилизација старог века ученици ће да прошире своја знања о простору и најзначајнијим цивилизацијама старог века, основним одликама 

државног уреёења и главним догаёајима из политичке историје.У обради наставних садржаја о обележјима државних уреёења фокус треба да буде на сталном упореёивању 

институција у цивилизацијама старог века и њиховом повезивању са савременим добом.Када је реч о политичкој историји, посебну пажњу треба посветити узроцима и последицама 

главних догаёаја и личностима које су их покретале и у њима учествовале.Друштвени и привредни односи у старом веку Тематска целина Друштвени и привредни односи у старом 

веку ученицима треба да омогући да прошире постојећа и усвоје нова знања о друштвеним и привредним приликама у најстаријој историјској епохи и пореде их са савременим 

окружењем.Требало би да уоче законитости појава, шта је заједничко а шта различито у друштвима цивилизација старог века (процес од распадања родовско- племенских заједница 

до успостављања друштвених разлика). На примеру Египта и неке од држава Месопотамије треба показати поделу 



 

 

друштва и друштвену хијерархију (анализираће, на пример,структуру друштва према Хамурабијевом законику). На примерима грчког и римског друштва може се показати како 

економско јачање слојева без политичких права доводи до борбе и како се она завршава.Треба истаћи и улогу географског и климатског фактора на привредне прилике. На 

примерима држава Старог истока могу се показати основне етапепривредног развоја: земљорадња, сточарство, рударство, занатство, трговина. Поредећи и анализирајући различите 

привредне системе током дугог периода старог века, ученици треба да уоче основне чиниоце који утичу на привредне токове. 

Култура и свакодневни живот у старом веку 

 

Реализација тематске целине Култура и свакодневни живот у старом веку, поред упознавања са одликама појединих култура и њиховим достигнућима, подразумева и изучавање 

веровања и начина живота људи у цивилизацијама старог века.Када су одлике религија у питању, циљ не треба да буде приказивање појединих пантеона од Сумера до Рима, већ да се 

на примерима веровања покаже начин поимања света у тој епохи.Треба омогућити ученицима да уоче меёусобне утицаје и прожимања појединих цивилизација и подстицати их да, на 

пример, пореде друштвени утицај и положај свештенства.Посебно је важно истаћи одлике јудаизма и хришћанства, како би се ученици припремили за потпуније разумевање 

средњовековне цивилизације засноване на јудео-хришћанским темељима.Ученици, такоёе, треба да се упознају и са одликама религиозно-филозофских учења Индије и Кине којима и 

данас припадају стотине милиона људи.Са народима који су стварали цивилизације у старом веку ученици треба да се упознају и кроз њихову књижевност.Пожељно је да се у 

корелацији са наставом књижевности посебно осветле друштвене и политичке околности настанка неког књижевног дела које се изучава, као и мотиви и књижевне врсте који се 

јављају у различитим културама.Ученици треба да стекну и прошире своја знања о научним достигнућима народа старог века која су уграёена у даље токове историјског развоја и која 

се налазе у основи данашњих наука.На основу већ усвојених знања о политичким, друштвеним и привредним приликама ученици треба да анализирају историјске околности настанка 

писма, правних споменика, филозофије, уметничких, књижевних и научних дела. 

Цивилизацијске тековине епохе старог века Реализација тематске целине Цивилизацијске тековине епохе старог века треба да омогући повезивање прошлости и садашњости и 

уочавање историјског наслеёа – шта су нам оставили народи старог века, шта је све из те епохе и данас присутно, не само као споменик, на пример на територији Србије, већ и као 

део цивилизације (институције, закони, хришћанство, књижевност, позориште, филозофија, медицина, уметност, архитектура, демократија, беседништво, олимпијске игре, спортови, 

абецеда, календар, путеви, водовод, канализација, терме, римски бројеви, бетон, стадиони...). Поред тога што је погодна за рекапитулацију и понављање претходно обраёених 

садржаја, ова тема омогућава и успешније испуњавање прописаних стандарда постигнућа ученика у оквиру области Историјске основе савременог друштва. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Праћење напредовања започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи рад.Свака активност је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и 

напредак других ученика.Сваки наставни час и 



 

 

свака активност ученика су, у том смислу, прилика за регистровање напретка ученика и упућивање на даље активности.Наставник треба да подржи саморефлексију (промишљање 

ученика о томе шта зна, уме, може) и подстакне саморегулацију процеса учења кроз постављање личних циљева напредовања.У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се процес и продукти учења.Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое циљева учења и начине оцењивања.Потребно је, такоёе, ускладити 

оцењивање са његовом сврхом.У вредновању наученог, поред усменог испитивања, користе се и тестови знања.У формативном оцењивању се користе различити инструменти, а избор 

зависи од врсте активности која се вреднује.Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о 

сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање).Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине 

оцењивања.Једино тако наставник може да сагледа слабе и јаке стране сваког свог ученика.Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију 

која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење.Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче 

да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили.Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу.На основу резултата 

праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих 

ученика континуирано анализира и користи тако да унапреди део своје наставне праксе.Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања.Важно је 

да наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад. 

IVМеђупредметне компетенције 

 

Компетенција за целоживотно учење Комуникација 

Рад са подацима и информацијама Дигитална 

компетенција Решавање проблема 

Сарадња 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини Естетичка 

компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву Одговорно 

учешће у демократском друштву 

 

Кроз наставни садржај Историје реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Историја омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То 

ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних 



 

 

наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика.Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у настави општеобразовних 

предмета ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области општеобразовних предмета.Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну наставу, допунску 

или додатну наставу, ванаставне активности као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапреёивања компетенција ученика.Континуирано стручно 

усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем 

омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност 

даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност); 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и 

васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 

унапреёивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, 

праћење и вредновање напредовање ученика. Кроз наставу Историје реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

- Развијају се кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) меёупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем 

учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има.Ученик ће умети да пронаёе и асимилује нова знања и вештине, 

користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, 

пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

Кроз наставу Електроенергетрике оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада.Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, 

писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања.Од ученика се очекује да на српском језику, 

кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, 

ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине. 



 

 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно 

јављају. 

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије.Треба да зна шта је дозвољено, а шта не.Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са 

другима. 

Кроз наставу Историја реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље кпји су наведени у табели, кап и Правилника о избору уџбеника; 

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

 

 

 

 

 

 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклаёен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању дефинисаних исхода 

образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, актуелним подацима и 

савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиёени програмом су посебно означени, функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за 

циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

 

 

 

 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагоёен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 



 

 

 самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

 

 

 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и функцији и 

подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, 

нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

 

 

 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим уреёајима на којима је 

предвиёено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 



 

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у 

складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе 

на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Географија 

Назив предмета : Географија – допунска настава 

 

Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : други 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике 

који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, 

оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

 

 

користи картографски 

метод у објашњавању 

процеса у географском 

простору; 

 

 

 

Друштвена 

географија 

Предмет проучавања, 

подела, задаци и развој 

друштвене географије. 

 

Извори података и методе 

проучавања у друштвеној 

географији. 

 

Картографски метод. 

 

 

 

1 

– објашњава факторе 

популационе динамике 

Становништво и 

демографски процеси 

Распоред становништва. 
1 



 

 

и доводи их у везу са 

степеном друштвено- 

економског развоја; 

– критички вреднује 

ефекте популационе 

политике и предлаже 

мере демографског 

развоја у будућности; 

 Популациона динамика. 

 

Демографска транзиција. 

Просторна мобилност. 

Структуре 

становништва. 

 

Популациона политика. 

 

 

 

 

 

 

–користећи географску 

карту доводи у везу 

географски положај насеља 

са његовим развојем; 

 

 

 

 

 

 

 

Рурални и урбани 

простор 

 

Фазе урбанизације. 

 

Деаграризација и 

дерурализација. 

 

Структура и ширење 

градских простора. 

 

Функционалне везе 

града и околног 

простора. 

 

Поларизација развоја 

насеља. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

–анализира утицај природних 

и друштвених фактора на 

развој привреде у целини и 

појединих привредних 

делатности; 

– доводи у везу ниво 

развијености привреде у 

целини и појединих 

привредних грана са стањем 

животне средине и 

социјалним односима у 

изабраним регијама; 

 

 

 

 

 

 

Привреда и географски 

простор 

Економско-географска 

валоризација природних 

услова и ресурса. 

 

Привреда и животна 

средина. 

 

Глобални економски 

развој. 

 

Економско-географске 

регије. 

 

Мултинационалне 

компаније. 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

   

Меёународне економске 

организације и интеграције. 

 

Пдрживи развпј. 

 

  Територија.  

  
Политичка територија. 

 

– разликује појам, политички 

статус и хијерархију 

организације територије; 

–раздваја фазе у еволуцији 

политичко- географске 

карте света од средине XIX 

века до данас; 

 

 

 

 

Политичкогеографски 

процеси 

Административно- 

територијална организација 

простора. 

 

Држава. 

 

Сепаратизам, 

иредентизам, 

регионализам, 

аутономаштво. 

 

 

 

 

1 

   

Пплитишка карта света. 

 

–анализира везе измеёу 

природних ресурса, 

демографских процеса и 

степена економског развоја 

на примерима регија уз помоћ 

географске 

карте и ИКТ; 

–доводи у везу регионалне 

проблеме са типовима 

економског развоја на 

примерима у свету; 

–објашњава утицај 

глобалних процеса на 

очување идентитета на 

примерима из регија у 

свету; 

 

 

 

 

 

 

 

Регипналнo- 

гепграфске теме и 

глпбални прпцеси 

Туристичке регије Јужне 

Европе Велике урбане регије 

Западне и Средње Европе. 

 

Природни ресурси и 

транзициони процеси у 

Источној Европи (Руска 

Федерација и Украјина). 

Савремена миграциона 

кретања у европским 

регијама. 

 

Културно- цивилизацијске 

тековине и трансформација 

географског простора 

Југозападне Азије. 

 

 

 

 

 

 

 

9 



 

 

–кпристи разлишите 

извпре гепграфских 

инфпрмација 

  

Специфичности 

географског развоја 

Јужне Азије. 

Демографски и урбано- 

географски процеси у 

Источној Азији. 

 

Проблеми природних 

непогода у Југоисточној 

Азији. 

 

Културно- цивилизацијска 

трансформација Афричког 

Средоземља. 

 

Географски проблеми 

Сахарске и Субсахарске 

Африке. 

 

Културни, економски и 

политички развој и утицај 

САД и Канаде на глобалне 

процесе у свету. 

 

Друштвено-географски 

процеси у Мексику, 

Карибима и Централној 

Америци. 

 

Регионално-географске 

специфичности Јужне 

Америке. 

 

Савремени друштвено- 

географски развој 

Аустралије. 

 

Еколошка угроженост 

 



 

 

  Океаније. 

Последице климатских 

промена на Антарктику 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за ДРУГИ разред организован је кроз 6 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави 

се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

Биологија 

Назив предмета: Биологија - допунска настава Гимназија: 

друштвено језички смер 



 

 

Разред: други 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за ученике 

који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, 

оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 



 

 

Основи 

генетике 5часова 
 

Tеорија мешаног 

наслеёивања. 

Особина и варијанта особине. 

Наследни фактор и ген. 

Tеорија партикуларног 

наслеёивања. Алел. 

Генотип. Фенотип – 

генетички узроци 

варијабилности особина. 
Средински узроци 
варијабилности особина. 
Квалитативне и 
квантитативне 
особине. 
Комплексне 
особине и 
фенотипска 
пластичност. 
Хромозомска 
теорија 
наслеёивања и 
хромозомске 
мутације. 

– повеже Менделове законе 

наслеёивања са 

карактеристикама мејотичке 

поделе хромозома, посебно на 

примерима генетике човека; 

– разликује генетичку и 

фенотипску варијабилност; 

– графички прикаже и 

анализира одабране примере 

фенотипске варијабилности; 

– прикупи, прикаже и тумачи 

податке 

добијенеистраживањем; 

– изнесе и вреднује 

аргументе на основу 

доказа; 



 

 

Увод у 

еволуциону 

биологију 

2 часова  

Променљивост 

врста. 

Ламаркова 

теорија 

еволуције 
Дарвинова теорија 
еволуције. Харди 
− Вајнбергова 

равнотежа. 

Популација. Генски фонд. 

Генетичка структура 

популације. 

Еволуциони механизами 

(фактори еволуције). 

Неслучајно укрштање и 

учесталост генотипова. 

Адаптација. Специјација. 

Биолошки концепт 

врсте. Вештачка 

селекција 

 

– идентификује нашин на 

кпји пснпвни 

евплуципни механизми утишу 

на генетишку 

структуру пппулације; 

–идентификује след 

дпгађаја тпкпм 

прпцеса адаптација на 

пдабраним примерима; 

– ппвеже делпваое 

прирпдне селекције са 

настанкпм нпвих врста; 



 

 

Граёа, 

функција и 

разноврсност 

организама 

5 часва Еколошки фактори 

као селекциони агенси 

адаптација и настанка 

разноврсности 

организама. 

Еволуциона новина. 

Царство биљака. 

Порекло биљака од 

зелених алги. 

Трендови у еволуцији 

животних циклуса биљака. 

Царство животиња. 

Порекло животиња од 

колонијалних протиста. 

Трендови у еволуцији 

животиња. 
Коеволуција цветница са 
инсектима, птицама и 
сисарима. 

Појава адаптација 

које су омогућиле 

адаптивну 

радијацију у 

копненој средини. 

Царство гљива. 

Хетеротрофија код 

гљива 
– сапротрофија, 
паразитизам, 
мутуализам. 

Кружење материје у 

екосистемима. 

 

кпнструище дрвп живпта у 

пквиру царства биљака на 

пснпву кљушних 

филпгенетских разлика у 

грађи, функцији и 

живптним циклусима; 

– кпнструище дрвп 

живпта у пквиру царства 

живптиоа на пснпву 

кљушних филпгенетских 

разлика у грађи, функцији и 

развићу; 

– дпведе у везу кљушне 

филпгенетске прпмене 

(прпмене грађе и 

функције) живих бића са 

екплпщким 

фактприма(утицај на 

преживљаваое, 

размнпжаваое и 

расппрпстраоеое); 

– идентификује улпгу 

прганизама у прпцесу 

пренпса енергије и 

супстанце у екпсистему; 

– ппвеже сппствене 

пбрасце  ппнащаоа са 

пдрживим кприщћеоуем 

прирпдних ресурса и 

мпгућпм улпгпм у 

нарущаваоу 

бипдиверзитета; 



 

 

    

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз 3 наставне теме. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се 

могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 



 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

Математика 

 

Назив предмета: Математика 

Образовни профил: Друштвено-језички Разред: други 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за 

ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког 

мишљења, оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

 

 

 

Тема 

 

Бр. 

час 

 

 

Садржаји 

 

 

Исходи 

 

 

 

 

СТЕПЕНОВАЊЕ И 

КОРЕНОВАЊЕ 

7 Степен чији је изложилац цео 

број. Функција у = xn (n ∈ N). 

Степен чији је изложилац 

рационалан број. Комплексни 

бројеви 

− трансформише и израчуна вредност израза са 

степенима користећи својства операција и 

функција, по потреби користећи калкулатор; − 

скицира, тумачи и трансформише график 

степене функције; − комплексни број задат у 

алгебарском облику представи у равни, одреди 

његов модуо и решава 

проблеме у којима примењује основне 

операције са комплексним 



 

 

   бројевима− анализира и образложи 

поступак решавања задатка и дискутује број 

решења; − користи математички језик за 

систематично и прецизно представљање идеја и 

решења; − доказује једноставније математичке 

теореме и аргументује решења задатака; − 

проблеме из свакодневног живота преведе на 

математички језик и добијени математички 

модел реши водећи 

рачуна о реалном контексту 

КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

9 Квадратнe једначинe. 

Вијетове формуле. Једначине 

које се своде на квадратне. 

Квадратна функција. 

Одреёивање корена квадратне 

јеначине. Квадратнe 

неједначинe. Системи једначина 

са две непознате који садрже 

квадратну једначину. 

Ирационалне једначин 

реши проблем који се своди на 

квадратне и ирационалне једначине и 

неједначине и њихове системе; − скицира и 

тумачи график квадратне функције и користи је 

у реалним ситуацијама; − израчуна вредност 

експоненцијалне и логаритамске функције, по 

потреби користећи калкулато− анализира и 

образложи поступак решавања задатка и 

дискутује број решења; − користи математички 

језик за систематично и прецизно представљање 

идеја и решења; − доказује једноставније 

математичке теореме и аргументује решења 

задатака; − проблеме из свакодневног живота 

преведе на математички језик и добијени 

математички модел реши водећи 

рачуна о реалном контексту 

 6  

 

. Експоненцијална 

функција. 

Експоненцијалне једначине и 

неједначине. 

користи својства логаритама; − 

скицира, тумачи и трансформише график 

експоненцијалне и логаритамске функције; − 

реши проблем који се своди на експоненцијалне 

или логаритамске 



 

 

  Логаритам, његова једначине и неједначине или њихове 

  својства и примене. системе користећи својства 

  Логаритамска функција. одговарајућих функција− анализира 

  Логаритамске једначине и образложи поступак решавања 

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА  и једноставне задатка и дискутује број решења; − 

И ЛОГАРИТАМСКА  неједначине користи математички језик за 

ФУНКЦИЈА   систематично и прецизно 

   представљање идеја и решења; − 

   доказује једноставније математичке 

   теореме и аргументује решења 

   задатака; − проблеме из 

   свакодневног живота преведе на 

   математички језик и добијени 

   математички модел реши водећи 

   рачуна о реалном контексту; 
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   израчуна вредност тригонометријске 

   функције, по потреби користећи 

   калкулатор; − трансформише 

   тригонометријске изразе; − скицира, 

   тумачи и трансформише графике 

ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ  Угао. Радијан. тригонометријских функција; − реши 

ФУНКЦИЈЕ  Тригонометријски круг. проблем који се своди на 

  Тригонометријске тригонометријске једначине и 

  функције. неједначине користећи својства 

  Тригонометријске одговарајућих функција; − примени 

  трансформације. синусну и косинусну теорему; − 

  Једноставне анализира и образложи поступак 

  тригонометријске решавања задатка и дискутује број 

  једначине и неједначине. решења; − користи математички 

  Синусна и косинусна језик за систематично и прецизно 

  теорема. представљање идеја и решења; − 

   доказује једноставније математичке 

   теореме и аргументује решења 

   задатака; − проблеме из 

   свакодневног живота преведе на 

   математички језик и добијени 

   математички модел реши водећи 



 

 

   рачуна о реалном контексту 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама меёу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

–интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних предмета 

– активним методама наставе и учења; 

– повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу; 

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења кроз проналажење додатних информација, 

критичко разматрање.Треба имати у виду да се неке планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод или изнад могућности ученика, не 

обезбеёују остваривање исхода учења, не доприносе развоју компетенција, не одговарају садржају итд. Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика и 

наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, које процесе код ученика подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памћења), којим 

исходима и компетенцијама води. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену 

развоја компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: праћење 

остварености исхода 

усмено излагање 

показивање практичних вештина активности ученика на 

допунској настави 



 

 

Физика 

 

Хемија 

Предмет : Хемија 

 

Разред : II 

 

Подручје рада: гимназија Смер : 

друштвено – језички Теоретска 

настава + вежбе 

 

 

 

Циљ учења хемије је да ученик развије хемијска и техничко-технолошка знања, способности апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, као 

припрему за даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном животу, одговоран однос према себи, другима и животној средини 

и став о неопходности целоживотног образовања. 

 

 

 

 

 

 

Област/Тема 
Број 

часова 

 

Садржај 

 

Исходи 
Стандарди 

 

( ко има ) 



 

 

Неорганске и 

органске супстанце 

у живој и неживој 

природи 

3 часa + 

4 часа 

вежби 

Заступљеност 

елемената и 

њихових једињења 

у природи. 

Угаљ. Нафта и 

земни гас. 

Стене, руде и 

минерали. 

Вода. Ваздух. 

описује заступљеност 

неорганских и 

органских супстанци у 

живим и 

неживим 

системима, 

порекло 

загаёујућих 

2.ХЕ.1.2.1. Описује налажење метала 

и неметала у природи; наводи 

најважније легуре и описује њихова 

својства; испитује огледима и 

описује основна физичка својства 

метала и неметала; наводи примену 

метала, неметала и племенитих 

гасова у 

  Биогени елементи. супстанци и 

њихов утицај на 

здравље  и 

животну средину; 

именује  и 

хемијским формулама 

приказује класе 

неорганских једињења; 

опише процес 

електролизе и корозије 

и наводи примере тих 

процеса     у 

свакодневном животу 

  или 

индустријској 

производњи; наводи 

разлике у физичким  

 и 

хемијским својствима 

метала,  односно 

неметала    на 

основу разлика у 

структури 

елементарних 

супстанци; повезује 

физичкa и хемијска 

својства неорганских 

  и 

органских једињења  

 са њиховом 

свакодневном животу и 

струци. 

2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај 

метала у напонском низу с 

реактивношћу и практичном 

применом; наводи 

електрохемијске процесе и 

њихову примену (хемијски 

извори струје, електролиза и 

корозија). 

2.ХЕ.2.2.1. Упореёује 

реактивност метала натријума, 

магнезијума, алуминијума, 

калијума, калцијума, гвожёа, 

бакра, цинка с водом и 

гасовима из ваздуха (O2, CO2). 

2.ХЕ.2.2.2. Описује 

квалитативни састав и примену 

легура гвожёа, бакра, цинка и 

алуминијума. 

2.ХЕ.2.2.3. Пише 

једначине оксидације метала и 

неметала са кисеоником; 

разликује киселе, базне и 

неутралне оксиде на основу 

реакције оксида са водом, 

киселинама и 

 Демонстрациони 

 огледи: 

демонстрирање 

узорака елемената, 

једињења, минерала, 

руда. 

 Лабораторијска 

 вежба 1 

Правила рада у 

хемијској 

лабораторији 

 Лабораторијска 

 вежба 2 

Раздвајање 

састојака смеша. 

Хемија 

елемената и 

једињења 

30 

часова 

+ 28 

часова 

вежби 

Племенити гасови. 

Метали: eлементи 1, 2. и 

13. групе Периодног 

система елемената и d-

блока: гвожёе, цинк и 

бакар. 



 

 

  Корозија. 

Електролиза. 

Хемијски извори 

струје. 

  Неметали: водоник, 

кисеоник, угљеник, азот, 

сумпор, фосфор и хлор. 

  Металоиди - 



 

 

  силицијум. 

Функционалне 

групе и класе 

органских 

једињења. 

Угљоводоници. 

Органска 

једињења са 

кисеоником. 

Органска једињења 

са азотом. Амино 

киселине. 

Протеини и 

ензими. 

Нуклеинске 

киселине. 

Алкалоиди. 

Антибиотици. 

Витамини. 

 Демонстрациони 
 огледи: 

реакције 

натријума и 

калијума с водом. 

 Демонстрациони 

 огледи: 

добијање оксида и 

демонстрирање промене 

својстава оксида према 

положају елемената у 

ПСЕ, добијање 

киселина, база и соли. 

честичном 

структуром, хемијским 

везама и 

меёумолекулским 

интеракцијама; 

испитује огледима 

физичка   и 

хемијска својства 

одабраних неорганских, 

органских супстанци  

 и 

биомолекула  и 

препознаје физичке  

 и 

хемијске промене 

супстанци; именује  

 и 

хемијским формулама 

приказује представнике 

различитих класа 

органских једињења 

узимајући    у 

обзир појам 

структурне изомерије; 

описује  везу 

измеёу различитих 

органских једињења  

 и 

биомолекула; 

базама и изводи огледе 

којима то потврёује. 

2.ХЕ.2.2.4. Објашњава 

реакције настајања CO, CO2, 

SO2, HCl и NH3 из 

фосилних горива и/или у 

индустријским процесима и 

описује њихов утицај на 

животну средину. 

2.ХЕ.2.2.5. Описује налажење 

силицијума у природи и 

примену силицијума, SiO2 и 

силикона у техници, 

технологији и медицини. 

2.ХЕ.2.2.6. Наводи 

карактеристике неорганских 

једињења у комерцијалним 

производима хемијске 

индустрије (хлороводонична 

киселина, сумпорна киселина, 

азотна киселина, фосфорна 

киселина, натријум- 

хидроксид, раствор 

амонијака, водоник- 

пероксид), мере 

предострожности у раду и 

начин складиштења. 

2.ХЕ.2.3.1. Пише 

структурне формуле на основу 

назива према 



 

 

   Лабораторијскa 

 вежбa 3 Упореёивање 

физичких својстава 

метала, неметала и 

њихових легура: 

тврдоћа, проводљивост 

топлоте и електричне 

струје, магнетичност. 

 Лабораторијска 

 вежба 4 

Добијање 

водоника; 

напонски низ 

елемената. 

 Лабораторијска 

 вежба 5 Доказивање 

јона алкалних и 

земноалкалних 

метала у пламену; 

растворљивост 

једињења алкалних и 

земноалкалних метала; 

јонске реакције. 

 Лабораторијска 

 вежба 6 

Базна својства 

оксида метала; 

добијање и 

амфотерност 

алуминијум- 

разликује 

једначине хемијских 

реакција неорганских 

 и 

органских супстанци 

 са 

аспекта термохемије  и 

хемијске кинетике  

 и 

повезује их са 

примерима из 

свакодневног живота; 

пише једначине 

хемијских реакција 

представника класе 

органских и 

неорганских једињења; 

описује структуру 

биомолекула  и 

повезује је са 

њиховом биолошком 

активношћу; 

наводи значај и 

употребу органских и 

неорганских супстанци

 у 

свакодневном животу; 

препознаје 

IUPAC номенклатури и 

на основу назива пише 

структурне формуле 

угљоводоника, алкохола, 

фенола, алдехида, кетона, 

карбоксилних киселина, естара, 

примарних амина; разликује 

структурне изомере и пише 

њихове формуле и називе 

према IUPAC номенклатури. 

2.ХЕ.2.3.2.Класификује 

органска једињења према 

структури угљоводоничног 

низа на ациклична и циклична, 

засићена и незасићена, 

алифатична и ароматична; 

класификује алкохоле према 

атому угљеника за који је 

везана хидроксилна група на 

примарне, секундарне и 

терцијарне; класификује 

алкохоле и карбоксилне 

киселине према броју 

функционалних група. 

2.ХЕ.2.3.3. Наводи 

начине добијања једињења која 

имају примену у свакодневном 

животу и 



 

 

  хидроксида. 

 Лабораторијска 

 вежба 7 

Добијање 

угљеник(IV)- оксида; 

адсорпциона моћ 

активног угља. 

 Лабораторијска 

 вежба 8 

Добијање 

сумпор(IV)- 

оксида; добијање 

пластичног сумпора; 

дехидратациона 

својства 

концентроване 

сумпорне киселине. 

 Лабораторијска 

 вежба 9 

Добијање кисеоника; 

својства водоник- 

пероксида. 

 Лабораторијска 
 вежба 10 Електролиза 

раствора натријум- 

хлорида, натријум- 

сулфата или бакар(II)-

хлорида. 

 Лабораторијска 

 вежба 11 

Одреёивање pH 

важност 

природних   и 

синтетичких 

биомолекула и наводи

  њихову улогу

 у  живим 

системима; безбедно по 

себе и друге 

  рукује 

лабораторијским 

прибором, посуёем 

   и 

супстанцама; 

примењује сигурне 

лабораторијске технике

    у 

руковању, 

складиштењу и 

одлагању супстанци 

   и 

амбалаже сагласно 

принципима зелене 

хемије. 

струци (етен, етин, 

етанол, етанска киселина) и 

пише одговарајуће једначине 

хемијских реакција. 

2.ХЕ.2.3.4. Пише 

једначине хемијских реакција 

представника класе органских 

једињења чији је назив или 

структурна формула дата: 

угљоводоника (супституција и 

адиција), алкохола 

(дехидратација, оксидација до 

карбонилних једињења и 

карбоксилних киселина и 

сагоревање), карбоксилних 

киселина (неутрализација, 

естерификација), естара 

(хидролиза). 

2.ХЕ.2.4.1. Повезује структуру 

моносахарида, дисахарида и 

полисахарида, структуру 

естара из масти, уља и воскова, 

структуру аминокиселина и 

протеина са својствима и 

улогом у живим системима. 



 

 

  вредности 

раствора 

органских и 

неорганских 

супстанци. 

 Лабораторијска 

 вежба 12 

Растворљивост 

алкохола; 

запаљивост 

алкохола; 

оксидација 

алкохола до 

алдехида и 

киселина; 

Фелингова и 

Толенсова реакција. 

 Лабораторијска 

 вежба 13 

Добијање естара; 

хидролиза скроба. 

 Лабораторијска 

 вежба 14 

Испитивање својстава 

(киселост, 

растворљивост) 

неорганских и 

органских киселина 

(лимунска, сирћетна, 

бензоева, 

хлороводонична); 

реакције са 

 2.ХЕ.2.4.2. Описује 

четири нивоа структурне 

организације протеина: 

примарну, секундарну, 

терцијарну и кватернерну 

структуру и наводи њихов 

значај за биолошку активност 

протеина у живим системима. 

2.ХЕ.2.4.3. Описује структуру 

нуклеинских киселина; 

разликује рибонуклеотиде од 

дезоксирибонуклеотида и 

наводи улогу и-РНК, р-РНК и 

т-РНК у живим системима. 

2.ХЕ.2.5.1. Објашњава 

настајање, последице и 

поступке за спречавање појаве 

киселих киша и ефекта 

стаклене баште; објашњава 

значај озонског омотача, узрок 

настанка озонских рупа и 

последице. 

2.ХЕ.2.5.2. Објашњава значај 

употребе постројења за 

пречишћавање воде и ваздуха, 

индустријских филтера, 

аутомобилских катализатора и 

сличних уреёаја у свакодневном 



 

 

  карбонатима.  животу и индустрији. 

2.ХЕ.1.3.4. Повезује физичка и 

хемијска својства органских једињења 

и њихових смеша с употребом и 

значајем у свакодневном животу, 

струци и хемијској индустрији (земни 

гас, нафта, пластичне масе, каучук, 

гума, боје, ацетилен, метанол, етанол, 

етилен- гликол, глицерол, 

формалдехид, ацетон, мравља 

киселина, сирћетна киселина, 

бензоева киселина, лимунска 

киселина, млечна киселина, 

палмитинска киселина, стеаринска 

киселина, олеинска киселина). 

2.ХЕ.1.4.3. Познаје алкалоиде као 

природна и синтетичка хемијска 

једињења која имају корисна и 

штетна физиолошка дејства. 

2.ХЕ.1.4.4. Познаје улогу и 

примену антибиотика као 

природних и синтетичких 

хемијских једињења. 

 Лабораторијска 

 вежба 15 

Добијање сапуна и 

испитивање својстава 

сапуна. 

 Лабораторијска 

 вежба 16 

Доказивање 

сумпора и азота у 

органским 

молекулима; 

таложне реакције 

из раствора 

протеина: 

денатурацијом на 

екстремним 

вредностима рН, 

топлотом и солима 

тешких метала. 

Хемијски 

аспекти 

загаёивања 

животне 

средине 

4 часa 

+ 5 

часова 

вежби 

Загаёивање 

атмосфере. 

Загаёивање воде. 

Загаёивање земљишта 

  
 Лабораторијска 

 вежба 17 

  Рециклирање 

амбалаже, 

алуминијума и 

папира 

   Лабораторијска 



 

 

   вежба 18 ( 1,5 

часова ) 

Тврдоћа воде; 

омекшавање воде; 

пречишћавање воде 

  

укупно 37 

часова 

теорије 

+ 37 

часова 

вежби 

( за обе 

групе ) 

   

 

 

 

 

I Планирање наставе и учења 

 

При планирању наставе и учења важно је имати у виду да се исходи разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки се лакше и брже могу остварити, али је за већину 

исхода потребно више времена и више различитих активности. Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања 

корелација са предметима. У фази планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одреёује садржаје предмета. Препоручен је број часова за 

реализацију сваке теме који укључује демонстрационе огледе. Број лабораторијске вежбе наведен је уз предлог њеног садржаја. Формирање појмова треба базирати на 

демонстрационим огледима и лабораторијским вежбама. Ако у школи не постоје супстанце за извоёење предложених демонстрационих огледа и лабораторијских вежби, огледи се 

могу извести са доступним супстанцама. 

Планирање наставе се врши кроз израду годишњих и оперативних планова, као и припрема за часове. Такоёе и кроз планирање писаних провера / контролних вежби, а у складу са 

законским прописима. 

Планирање облика рада, у складу са наставним јединицама, исходима и стандардима – фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи, пројектна настава, експериментални рад, 

писане провере, тестови, контролне вежбе 

Коришћење свих расположивих модела и средстава у остваривању наставе – уџбеници, практикуми и друга литература, интернет; пројектор, лап топ. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Ученици гимназије друштвено-језичког смера целокупно предвиёено градиво би требало да уче тако да формирају базичну хемијску писменост која ће им бити ослонац у разумевању 

физичких и хемијских својстава супстанци с којима могу доћи у контакт у свакодневном животу, као и оних које представљају биолошки важна једињења. На таквој основи они би 

требало да доносе одлуке како ће правилно, односно безбедно руковати супстанцама, да не угрозе сопствено здравље, као и да начином њиховог одлагања не угрозе 



 

 

животну средину. Поред тога, стечена знања би требало да омогуће праћење информација из науке, разумевање важности науке и технологије за развој друштва, за доношење одлука, 

односно прављење избора у циљу одговорнијег односа према сопственом здрављу и животној средини. Због тога се додатна пажња мора посветити интеграцији садржаја из области 

неорганске хемије, органске хемије и биохемије, и кроз те садржаје, као теоријски оквир који пружа објашњења за својства и промене супстанци, уградити садржаје опште хемије. 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Праћење остварености циљева, стандарда и исхода постигнућа врши се према: овладаности појмовном структуром и терминологијом; разумевања, примене и вредновања научених 

научних метода, поступака и процедура и решавања проблема; рада са информацијама и подацима; интерпретирања, закључивања и доношења одлука; комуникације и изражавања; 

свим усменим одговорима; раду на пројектима; изради различитих задатака на часовима, експеримената, писаних провера и контролних задатака, а у складу са стандардима и 

исходима учења, као и различитих компетенција. 

Вредновање развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, у току школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. 

Формативно оцењивање је континуирано током часова и бележи се у есДневнику и педагошкој документацији наставника. На основу података прикупљених формативним 

оцењивањем могу се извести оцене које се уносе у књигу евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневник, као и у педагошку документацију наставника. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа на крају наставне теме или класификационог периода Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере 

и/или практичног рада,oцена је бројчана је и уноси се у књигу евиденције о образовно- васпитном раду, односно есДневник, као и у педагошку документацију наставника. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша учење и резултат. Свака активност је прилика за 

процену напредовања и давања повратне информације (формативно проверавање), а ученике треба оспособљавати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета. 

Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопстевени рад. IV Међупредметне компетенције 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама Дигитална 

компетенција Решавање проблема 

Сарадња 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини Естетичка 

компетенција 



 

 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву Одговорно 

учешће у демократском друштву 

 

V Начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда образовних постигнућа 

 

 

Општи принципи образовања и васпитања реализују се и кроз наставни садржај Хемије. 

 

Наставни предмет Хемија омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће 

се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, 

сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, 

иновација у настави општеобразовних предмета ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области општеобразовних предмета. Континуирано учешће ученика 

одвијаће се кроз редовну наставу, допунску или додатну наставу, ванаставне активности као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапреёивања 

компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним 

сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту 

образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност); 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и 

васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 

унапреёивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење 

и вредновање напредовање ученика. 

Кроз наставу Хемије реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 



 

 

- Развијају се кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) меёупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, 

да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и усвоји нова знања и вештине, користећи 

претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад, рад у пару или групне активности код ученика ће доћи до развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, 

пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

Исходи образовања и васпитања оствариће се и кроз наставу Хемије. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене 

задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања, како усвајају технике рада, повезују и представљају 

резултате експеримената. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, 

осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава 

мишљење других; ученику ће се помоћи да учи како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине. 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају. 

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са 

другима. 

 

 

Стандарди образовања и васпитања реализоваће се и кроз наставу Хемије. 

 

Стандарди квалитета рада установе дефинисани су Правилником о стандардима квалитета рада установе, проверавају се и вреднују кроз редовно самовредновање и вредновање рада 

наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника; 



 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз обавезно стручно усавршавање и похаёање семинара из области:; 

 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

 

- Поучавање и учење-К2; 

 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

 

 

Улога наставника је вишеструка, jер наствник треба да: 

 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у 

складу са сопственим могућностима, 

- ученицима омогућава да самостално процењују свој рад и рад других; да развијају све своје могућности у савременим условима 

 

- кроз рад у тимовима, стручним већима, активима доприноси квалитету рада школе, 

 

- кроз сарадњу са родитељима доприноси квалитетнијем праћењу и вредновању рада ученика, унапреёењу квалитета рада школе 

 

- кроз сарадњу са институцијама доприноси сарадњи школе и ученика са организацијама и институцијама локалне самоуправе; 

 

Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, 

мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 



 

 

Рачунарство и информатика 

Предмет: Рачунарство и информатика Разред: 

Други 

Одељење: II 

 

Циљ и задаци: 

 

Допунска настава се организује за ученике који имају потешкоће у погледу стицања елементарних знања у некој области. 

 

Допунска настава похаёају ученици који у редовној настави нису били успешни. Часови могу бити организовани и за поједине ученике који нису савладали само неке делове из 

целине или за ученике који су дуже одсуствовали са редовне наставе (наставе вежби). Неки часови ће бити само инструктивне природе (часови допунске наставе сводити на 

консултације). На часовима допунске наставе треба да се оствари максимална индивидуализација рада и непрекидно праћење напредовања сваког ученика. 

Циљ допунске наставе рачунарства и информатике је: 

 

-да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиёа програм; 

 

-да се ученици оспособе да садржаје који следе боље и лакше схватају. Задаци допунске наставе су 

да ученици: 

-развијају свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и значај информатике за савремено друштво; 

 

-развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основних информатичких термина; 

 

-стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способмости за правилно коришћење стручне литературе; 

 

-буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

 

-развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

 



 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

часова 

− разлику је типове података; 

− унесе и мења податке у табеле; 

Програми за табеларна 

израчунавања 
1.Унос различитих типова података 

у табелу (нумерисаних, текстуалних, датум, 

време...) 
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− користи апсолутно и 

релативно адресирање; 

− сортира и филтрира податке по 

задатом критеријуму; 

− користи основне формуле за 

израчунавање статистика; 

− представи визуелно податке на 

oдговарајући начин; 

− форматира табеле и 

одштампа их; 

  

 

2. Појам адресе и различите 

могућности 

 

3. Сортирање и филтрирање 

 

 

4. Примена формула за 

израчунавање статистике 

 

 

5. Условно форматирање табела 

 

6. Визуелизација података 

 

7. Форматирање табеле и припрема за штампу 

 

 

8. Табеларна израчунавања 

 



 

 

− унесе серију (низ) података; 

− изврши једноставне анализе низа 

података (израчуна збир, просек, 

проценте, ...); 

− графички представи низове података 

(у облику линијског, стубичастог или 

секторског дијаграма); 

− унесе табеларне податке или их учита 

из локалних или удаљених датотека и 

сними их; 

− изврши основне анализе и обраде 

табеларних података (по врстама и 

по колонама); 

− изврши основне обраде 

табеларних података 

Рад са подацима у 

текстуалном програмском 

језику 

9. Програмски језици и окружења 

погодна за анализу и обраду података 

 

 

10. Једноставне анализе низова података 

помоћу библиотечких функција (сабирање, 

просек, минимум, максимум, сортирање, 

филтрирање) 

 

11. Једноставне анализе низова података 

помоћу библиотечких функција (сабирање, 

просек, минимум, максимум, сортирање, 

филтрирање) 
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(сортирање, филтрирање, ...);  12. Графичко представљање низова 

података 

 

13. Унос, анализа и графичко 

представљање низова података 

 

 

14. Обрада табеларно уписаних 

података (сортирање, филтрирање...) 

 

– имплементира основне 

алгоритме над једнодимензионим 

и дводимензионим серијама 

података; 

– примени угнежёене петље; 

– разуме принцип 

функционисања неколико 

алгоритама сортирања; 

– примењује сортирања за 

анализу података; 

– чита, анализира и уписује 

садржаје у текстуалну датотеку; 

– обраёује више датотека у 

структури директоријума. 

Програмирање 15. Основни алгоритми над серијама 

података (бројање, одреёивање збира, 

производа, просека, минимума, максимума, 

линеарна претрага, филтрирање...) 

 

16. Основни алгоритми над 

серијама података 

 

 

17. Основни алгоритми над серијама података 

 

18. Основни алгоритми над серијама података 

 

19. Основни алгоритми над серијама података 

 

20. Основни алгоритми над серијама података 

 

 

21. Угнежёене петље 

 

22. Основни алгоритми над серијама података 
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23. Сортирање и примена 

 

24. Сортирање и примена 

 

25. Рад са датотекама и 

директоријумима 

 

26. Рад са датотекама и 

директоријумима 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не већим од 15 ученика.  

Hа почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе.  

При реализацији програма дати предност пројектној, прблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. 

Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима 

када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе  

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из 

претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса 

различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају 

конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују 

уводи ученике у нове области.  

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА    

 

  Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће 

методе, актиности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и 

свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду 

да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе 

треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на 

остваривање појединачних исхода.  



 

 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају математичке 

правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе 

уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака.  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и 

наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, 

(истраживање по кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на 

часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Централна тема наставе рачунарства и информатике у другом разреду је анализа и обрада података. Тема се обраёује на кроз три различита приступа. Први приступ је употреба 

програма за табеларна израчунавања (нпр. Microsoft Excel, LibreOffice Calc) уз коришћење њихових уграёених могућности за анализу и обраду података (уграёене функције уз 

коришћење специјализованог графичког- корисничког интерфејса). Други приступ је употреба специјализованих програмских језика и окружења (нпр. Jupyter/ Python, Matlab, Octave, 

R) уз употребу уграёених, библиотечких функција за анализу и обраду података. На крају, трећи приступ је употреба класичних програмских језика и ручна имплементација основних 

алгоритама за анализу и обраду података. Имајући ово у виду, исте или веома сличне задатке је могуће решавати кроз сва три приступа, на различите начине. На пример, задатак 

сортирања списка ученика по броју поена на контролном задатку се може прво решити његовим уношењем у програм за табеларна израчунавања и задавањем команде једноставним 

одабиром у менију тј. кликом на дугме, затим се може решити тако што се подаци учитавају у листу или неку другу адекватну структуру података и сортирају позивом библиотечке 

функције за сортирање и на крају се може решити коришћењем петљи и имплементацијом неког елементарног сортирања. Редослед излагања ових тема не би требало мењати, како би 

се постигло поступно повећање сложености градива.  

Анализа и обрада података представљу веома важну тему готово у свим професијама и извоёење закључака на основу података представља изузетно важну вештину свих будућих 

академских граёана. Стога је пожељно све време инсистирати да ученици доносе закључке на основу података и изведених статистика. Пожељно је да подаци долазе из домена који су 

блиски и разумљиви ученицима (нпр. електронски дневник, спортски резултати, статистике претраге интернета или посета друштвеним мрежама, временски и географски подаци) и да 

сами подаци буду што је више могуће реални (могуће их је, на пример, преузимати са портала отворених података Републике Србије https://data.gov.rs/ или са сајта Републичког завода 

за статистику Србије http://www.stat.gov.rs).  

Потребно је да се говори о безбедности и интегритету података, опасностима и начинима заштите права приступа подацима, тј. важно је да ученик правилно користи податке у 

погледу поверљивости и заштите интегритета података, правилног дељења и управљања подацима. Ова тема треба да се провлачи кроз све три предвиёене области.  

Програми за табеларна израчунавања (8 часова)  

http://www.stat.gov.rs/


 

 

Упознати ученике са програмима за табеларна израчунавања, њиховим могућностима и основним сценаријима употребе. Објаснити основне појмове у програмима за рад са 

табелама (табела, врста, колона, ћелија,…) и указати на њихову општост у раду са подацима.  

При уношењу података у табелу, објаснити разлику измеёу различитих типова података (нумерички формати, датум и време), као и грешке које могу из тога да настану. У том 

смислу представити алате за валидацију података, увоёењем ограничења која се тичу врсте података или вредности које корисници уносе у ћелију, као и додавања могућности избора 

из падајуће листе.  

Приликом баратања са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, премештање, копирање,…), указати на општост ових команди и упоредити их са сличним командама у 

програмима за обраду текста.  

 Код трансформација табеле указати на различите могућности додавања или одузимања редова, или колона у табели. Објаснити појам опсега тј. распона ћелија.  

Код форматирања приказа податка у ћелији, приказати на примерима могућност различитог тумачења истог нумеричког податка (број, датум, време). Указати на предности 

условног форматирања које омогућава означавање ћелије одреёеном бојом у зависности од вредности ћелије, коришћењем већ уграёених правила као и дефинисање нових правила 

коришћењем формула.  

Такоёе, нагласити важност доброг приказа података (висине и ширине ћелија, фонта, поравнања) и истицања појединих података или група података раздвајањем различитим 

типовима линија и бојењем или сенчењем. Представити опције за побољшање прегледности података груписањем редова и колона, као и замрзавањем изабране области како би иста 

била стално видљива при прегледу остатка садржаја радног листа.  

Указати на повезаност података у табели и могућност добијања изведених података применом формула. Објаснити појам адресе и различите могућности референцирања ћелија. 

Указати на различите могућности додељивања имена подацима или групама података и предности коришћења имена. Приказати функције уграёене у програм и обратити пажњу на 

најосновније функције, посебно за сумирање, сортирање, филтрирање, а затим показати многобројност и применљивост осталих уграёених функција. Показати математичке, 

статистичке функције, функције за текст и време, референцирање итд. Примери могу бити статистика одељења, и статистика свих одељења на нивоу школе (или разреда) укључујући 

просек, успех, успех по предметима, издвајање датума роёења из ЈМБГ, одреёивање дана у недељи кад је ученик роёен, ко је најстарији, најмлаёи, раздвајање имена и презимена из 

табеле са уклањањем вишкова знакова (празнине), спајање имена и презимена уз кориговање великих слова тамо где треба, сортирање, филтрирање по различитим захтевима, итд.  

Указати на различите могућности аутоматског уношења података у серији.  

Посебну пажњу посветити различитим могућностима графичког представљања података. Указати на промене података дефинисаних у табели формулама, и графикону у случају 

измене појединих података у табели. Указати на могућност накнадних промена у графикону, како у тексту, тако и у размери и бојама (позадине слова, скале, боја, промена величине, 

лабеле…).   

Показати анализу података кроз креирање и примену изведених (пивот) табела. Указати на потребу да подаци морају бити добро припремљени, и како се накнадно пивот табела 

мења и анализира, чиме се добијају различити погледи на почетни скуп података.  

Указати на важност претходног прегледа података и графикона пре штампања, као и на основне опције при штампању.  

 Све појмове уводити кроз демонстрацију на реалним примерима. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами 

практично испробати оно што је демонстрирао наставник.  

 

 

Рад са подацима у текстуалном програмском језику (6 часова)   



 

 

Анализа и обрада података коришћењем прилагоёених програмских окружења (попут Jupyter/Python, Matlab, Оctave, R). Све време вршити пореёење овог приступа са 

решавањем истих задатака помоћу програма за табеларна израучунавања и истицати предности и мане једног у односу на други.  

Објаснити начине како се може унети серија (низ) података (навоёењем података директно у програмском коду, учитавањем са стандардног улаза или из локалне или удаљене 

датотеке). Објаснити како се подаци могу графички приказати у облику линијског, стубичастог (хистограм) или секторског (пита) дијаграма. Код формирања графикона објаснити 

начине форматирања њиховог визуелног приказа (нпр. постављање боја графикона, ознака на осама, легенди, ...). Приказати и могућности истовременог приказа више графикона. На 

пример, на истом графикону приказати просечне температуре током 12 месеци у једном граду северног умереног, једном граду жарког и једног граду јужног умереног појаса (нпр. у 

Београду, Најробију и Мелбурну), паралелни приказ просечне оцене ученика и број изостанака по одељењима, итд.  

Приказати основне анализе података извоёењем елементарних дескриптивних статистика применом одговарајућих већ дефинисаних функција (збира, просека, минимума, 

максимума, ...). На пример, на основу серије висина ученика одељења одредити висину најнижег и висину највишег ученика, као и просечну висину ученика  

Осим једнодимензионалних серија података приказати и рад са вишедимензионалним, табеларно записаним подацима. Приказати креирање, унос, анализу и обраду табеларно 

представљених података. Након уноса табеларних података приказати како се врши анализа података по врстама и колонама. На пример, уноси се серија података (температура 

измерена током једне недеље три пута на дан (ујутру, у подне и увече), приказати графички температуре за сваки део дана и израчунати и приказати просечну температуру за сваки део 

дана. Објаснити додавање нових редова и колона, као и уписивање табела у датотеку.  

Објаснити примене сортирања тј. преуреёивање елемената серије или редова табеле како би се пореёали по величини по неком критеријуму (нумерички, лексикографски). На 

пример, осим што нам сортирање олакшава претрагу података (податке о конкретном ученику много брже проналазимо када је списак сортиран), након сортирања лако можемо да 

идентификујемо и елиминишемо дупликате.  

Указати на примене филтрирања података, тј. издвајања елемената серије или редова табеле који задовољавају неке услове (нпр. редови у којима су наведене подаци о 

девојчицама), као и бројању редова табеле који имају неке особине (фреквенцијска анализа) и одреёивања статистика филтрираних података. На пример, желимо да одредимо колико 

имамо мушких или женских особа у одељењу, колика је разлика измеёу просечне висине дечака и просечне висине девојчица и слично.  

појмове уводити кроз демонстрацију на примерима реалних података. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами 

практично испробати оно што је демонстрирао наставник.  

Програмирање (12 часова)  

Циљ овог сегмента је упознавање ученика са алгоритмима који леже у основи анализе и обраде података и упознавање ученика са њиховом имплементацијом у класичном 

програмском језику, без коришћења готових библиотечких функционалности. Кроз то ученик учи опште технике дизајна и анализе алгоритама и програмирања. Централни концепт 

представља концепт итерације, док је централна структура података серија тј. низ података (било складиштена у меморији, учитана елемент по елемент са улаза или из датотеке или 

генерисана на основу неког правилног итеративног поступка) и касније матрица (дводимензионални низ тј. табела).  

Концепт итерације увести кроз примере обраде малих серија података (серија које садрже 3–5 података). На пример, увести алгоритме израчунавања минимума три броја, 

уопштити на израчунавање минимума пет бројева (без коришћења петље), а затим уопштити на минимум серије од n бројева (уз коришћење петље).  



 

 

Приказати итеративне алгоритме израчунавања елементарних статистика серија бројева (броја елемената, збира, производа, просека, минимума, максимума, ...). Алгоритме 

илустровати на серијама података који се учитавају са улаза као и на серијама елемената складиштеним у низове у меморији (нпр. одреёивање просека бројева учитаних са улаза и 

одреёивање броја који је најближи просеку, што захтева учитавање елемената у низ, одреёивање просека у првом пролазу и затим одреёивање најближег броја у другом просеку). 

Приказати примене ових алгоритама у домену математике (на пример, приликом израчунавања факторијела и степена користи се алгоритам израчунавања производа серије 

елемената), али и у домену решавања реалних проблема (на пример, израчунавања просека оцена).  

Нагласити важну улогу угњежёених петљи у обради једнодимензионалних низова података (на пример, при сортирању, али и при извоёењу других сложенијих проблема) и 

дводимензионалних низова података (на пример, приликом израчунавања статистика свих врста или колона табеларно записаних података). Наредбе понављања се могу комбиновати 

тако да се једна петља извршава унутар друге, при чему се могу комбиновати и различите врсте петљи (нпр. for и while). Детаљно објаснити рад унутрашње и спољашње петље. 

Објаснити понашање наредби за прекид и наставак петљи (break и continue) у контексту угнежёених петљи.  

Приказати учитавање података из текстуалних датотека и њихово складиштење (уписивање садржаја) у текстуалне датотеке. 

Приказати и могућност анализе и обраде података из више датотека у структури директоријума.  

Основне концепте уводити кроз демонстрацију на примерима. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами 

практично испробати оно што је демонстрирао наставник.  

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. Тај процес 

започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака 

активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана 

понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата 

праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор 

података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој 

ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите 

oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, 

финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  



 

 

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је 

ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика 

континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе.  

 

 

 

Музичка култура 

 

Разред II 

Предмет музичка култура 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни. 

Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиёа програм. Ова настава омогућава укључивање у 

наставу ученицима који су из оправданих разлога били одсутни са редовних часова. 

 

 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1 5 Музика 

Романтизма 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 



 

 

2 3 Опера индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

 

 

3 3 Непкласицизам индивидуални 

рад 

фрпнтални рад 

дијалпщка метпда 

Слущају, питају, 

преппзнају 

музишке 

примере 

 

 

Ликовна култура 

Допунска настава 

 

Циљеви допунске наставе: 

– усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

–– осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе: 

– уочавање проблема и израда плана рада. 

Исходи допунске наставе: 

– усвојено знање омогућава ученику самостално учење и праћење наредног градива што је основни стандард постигнућа; 

– ученик је оспособљен да користи практичне вештине. 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 



 

 

-обликује презентације 

усклаёујући текст и 

слику; 

Садржај уметничког 
дела: мотиви и теме кроз 

епохе. 

 

Уметност кроз 

епохе 

 

6 

-укаже на сличности, 

разлике и меёусобни утицај 

уметности одреёених 

култура, цивилизација и 

периода; 

-издваја кључне 

информације из 

текста и слике; 

   

-користи уметничко 

наслеёе као подстицај за 

стваралачки рад; 

-изражава своја 

интересовања и естетске 

доживљаје одабраним 

средствима и техникама; 

 

 

Културно наслеђе као 

извор инспирације 

савремених стваралаца. 

 

Човек и простор; 

Скулптуре у пленеру; 

Пејзаж и архитектура; 

Реални и имагинарни 

простор 

 

 

 

6 

 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Назив наставног предмета: Физичко васпитање 

 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном 

развоју личности ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се 

усавршавају одреёени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

 

 

 



 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

 

-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

- Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

 

 

Провера физичких 

способности(иницијал но 

тестирање) 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 
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Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским 

дисциплинама треба 

радити на развијању 

основних 

моторичких особина 

за дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања на 

кратке и средње 

стазе: 

- 100 м ученици и 

ученице; 

- 800 м ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 100 м 

ученици и ученице 

 

Вежбање технике 

трчања 
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  на средњим 

стазама умереним 

интезитетом и 

различитим темпом 

у трајању од 5 до 10 

мин. 

Крос: јесењи и 

пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: Скок 

удаљ техником 

увинућа Скок 

увис леёном 

Бацања: Бацање 

кугле, једна од 

рационалних 

техника (ученице 4 

кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у 

одељењу, на резултат, у 

свим реализованим 

атлетским 

дисциплинама. 

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

Спортска гимнастика 

са елементима акробатике: 

Вежбе на 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

 

2 



 

 

-изводи ротације тела справама и тлу 4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре; 

• Даље проширивање 

и продубљавање 

техничко- тактичке 

припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом 

за дату игру. На 

основу претходних 

умења у техници и 

тактици наставник 

планира конкретне 

садржаје из спортске 

игре; 

• Актив наставника, 

према програму који 

сам доноси (из 

програма трећег 

разреда (програм по 

избору ученика) у 

складу са 

могућностима 

школе, 
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  организује 

наставу за коју 

ученици покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико 

је могуће, 

организовати наставу 

пливања (посебно 

обуку за непливаче). 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће 

методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и 

свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду 

да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као 

циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних 

исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе 

позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похаёају трогодишње стручне школе 

далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и  теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан 

опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја 

за укупним бављењем физичким вежбама. 



 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 

часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других 

ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у конкретним условима. Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и 

потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне 

методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се 

квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова 



 

 

и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање  у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика 

одвијаће се кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа 

током жиовота са циљем сталног унапреёивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност 

наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и 

васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 

унапреёивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење 

и вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају 

се кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапреёење 

практичног вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије 

учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и 

асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, 

пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на 



 

 

српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз 

чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одреёених тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик 

покушава да пронаёе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, 

слуша и уважава мишљење других; 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се јављају. 

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одреёеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима. 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у 

складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе 

на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

 

 

Додатна настава 

 

Српски језик и књижевност 

Програм додатне наставе (други разред) 

 

Назив наставног предмета: Српски језик и књижевност, друштвено-језички смер гимназије 

 

Циљ: Проширивање стечених знања, њихова примена, самосталан истраживачки рад и припреме за такмичења. Функционално повезивање наставе језика, књижевности и језичке 

културе. 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

   часова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик је у стању да: 

-самостално истражује и 

тумачи 

књижевноуметнички текст 

-користи стручну и 

додатну литературу 

-критички приступа анализи 

дела и аргументовано 

дискутује о делу 

-изводи закључке и даје 

креативна решења 

-учествује на такмичењу из 

књижевности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност 

- Барок и 

класицизам 

- Гаврил Стефановић 

Венцловић: Црни биво у 

срцу и Захарија 

Орфелин: Плач Сербији, 

анализа изборних 

садржаја ових аутора 

- поезија Милосава 

Тешића Прелет севера – 

Круг 

Рачански Дунавом / Као 

лађа на пучини 

- Значај Доситејевог рада 

за српску културу и 

књижевност и анализа 

најзначајнијих дела 

(припрема за обележавање 

Дана Доситеја Обрадовића 

- Ј. С. Поповић: 

„Тврдица“ - анализа и 

пореёење са истоименом 

Молијеровом драмом 

- Романтизам у 

Европи и код нас 

(одлике, 

представници) 

- Анализа 
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  Пушкинових дела 

по избору ученика 

- Анализа песме 

„Лорелај“ Х: Хајнеа 

- Специфичности 

романтизма у српској 

књижевности односно 

усмереност на национално 

буёење и почетак 

стварања на народном 

језику (Вук С. Караџић) 

- Хуманистичко- 

филозофске мисли 

„Горског вијенца“ - 

читање и анализа 

- Анализа песама Б. 

Радичевића, Ђуре 

Јакшића и Ј.Ј.Змаја по 

избору ученика 

- „Santa Maria della 

Salute“ - анализа песме 

 

- Карактеристике и 

вредности књижевности 

реализма 

на програмским 

текстовима: Оноре де 

Балзак: Предговор 

Људској комедији 

(одломак) 

– поетичке и 

тематске 

особености 

 



 

 

  реализма; Светозар 

Марковић: Певање и 

мишљење – идеолошки 

предзнак реализма као 

правца; 

-европски реализам: 

Балзак, Гогољ, Толстој 

- Анализа и пореёење 

приповедака српског 

реализма 

- Бранислав Нушић: 

„Госпоёа министарка“ 

(извоёење делова 

драме) 

-Иво Андрић 

Аникина времена 

-Учешће ученика на 

литерарним конкурсима 

-Решавање тестова са 

такмичења 

Књижевна 

олимпијада 

 

Ученик је у стању 

да: 

-самостално истражује 

језичка и правописна 

правила 

-користи стручну и додатну 

литературу 

-изводи закључке и 

решава задатке 

такмичарског нивоа 

-учествује на 

 

 

 

 

Језик и језичка 

култура 

-Историја српског 

књижевног језика (Вук 

С. караџић) 

-Српски језички 

приручник, П. Ивића, И. 

Клајна, М. Пешикана и Б. 

Брборића; Речник језичких 

недоумица И. Клајна; 

Странпутице смисла 
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такмичењу из језика 

и језичке културе 

 И. Клајна; Језичке 

доумице (I, II ) Е. 

Фекетеа; Приче о речима, 

М. Шипке; Зашто се каже 

М. Шипке; Како се каже 

М. Телебака 

- Врсте речи (рад на 

тексту) 

- Писање бројева и 

изведеница од њих, писање 

заменица и заменичких 

прилога,  спојеви 

предлога и других речци,

 глаголи и речце, 

 писање негације 

- Основна правила 

спојеног, полусложеничког 

и одвојеног писања 

-Језичке недоумице 

(правописне вежбе) 

-Анализа лексике 

новинарског  стила, 

истраживање новинарског 

стила 

-Решавање тестова са 

такмичења из српског 

језика и језичке културе 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 



 

 

I Планирање наставе и учења 

Програмом се предвиёа проширивање знања из области обраёених на часовима редовне наставе, али и увоёење нових појмова у складу са планом и програмом такмичења из језика и 

књижевности. 

Додатна настава треба да допринесе развоју стваралачког и истраживачког духа који ће омогућити ученицима да развијају знања, вредности и функционалне вештине које ће моћи да 

користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу; формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина; буду 

оспособљени за живот у мултикултуралном друштву; овладају општим и меёупредметним компетенцијама, релевантним за активно учешће у заједници и целоживотно учење. 

 

 

Додатна настава обезбеёује квалитет и трајност знања, умења, вештина и ставова ученика уз појачану мисаону активност ученика, поштовање и уважавања дидактичких принципа 

(посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности). 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Ученици се обучавају за активну примену свих врста и видова читања (доживљајно, истраживачко, изражајно и интерпретативно, гласно читање, читање с белешкама, читање у себи), 

а пре свега за помно читање, читање с уживљавањем и разумевањем уз вредновање књижевног дела. 

На часовима додатне наставе шири се интересовање ученика за књижевност, књижевна дела и ауторе, продубљују се и надопуњују читалачка интересовања и усавршавају читалачке 

компетенције. Стваралачке активности реализују се као усмена продукција (говорне вежбе, дискусије, разговори, монолози, рецитовање и казивање), писмена продукција (писање 

есеја, радова, домаћих задатака) и комбинована продукција (реферисања и презентације). 

Планом додатне наставе се предвиёа проширивање и утврёивање знања из области историје језика и морфологије. III Праћење и вредновање наставе 

и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика током припремне фазе рада и током рада на часу, учешће у раду приликом тумачења 

дела, учесталост јављања, квалитет одговора, оригиналност и аргументовање ставова, уважавање гледишта других ученика и другачијих виёења, однос према раду, способност 

примене теоријских знања кроз учешће на такмичењима из српског језика и језичке културе и књижевности. Вредновање обухвата и писмено изражавање кроз учешће на литерарним 

конкурсима. 



 

 

Енглески 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДОДАТНА 

НАСТАВА 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештине из неких наставних области и предмета у складу са својим 

интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче 

ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље самообразовање. 

Разред: други 

 

Смер: друштвено-језички 

 

Годишњи фонд часова:37 

 

ОБЛАСТ ИСХОДИ САДРЖАЈ 

Разумевање говора – разуме и извршава упутства и налоге за различите активности у 

образовном контексту и у свакодневним (приватним и јавним) 

комуникативним ситуацијама; 

– разуме општи садржај и најважније појединости краћих монолошких и 

дијалошких излагања о познатим и узрасно примереним темама, у којима 

се користи стандардни језик и разговетан изговор; 

– разуме општи смисао информативних прилога (на интернету, 

радију,телевизији) о познатим или блиским темама, у којима се користи 

стандардни говор и разговетан изговор; 

– разуме основне елементе садржаја (актере и њихове меёусобне односе, 

околности радње, заплет и епилог...) у краћим медијски подржаним аудио 

и аудио визуелним формама (исечци аудио-књига дијалошког карактера, 

радио-драма и других радијских снимака, краћих филмова и серија; видео 

спотови, прилози са јутјуба итд),у којима се обраёују блиске, познате и 

узрасно примерене теме; 

– разуме суштину размене информација саговорника који 

разговарају о блиским и познатим 

Граматички садржаји: 

 

Именице 

-Именице у функцији придева 

-Саксонски генитив 

Члан 

-Употреба одреёеног и неодреёеног члана. 

Изостављање члана. 

Заменице и детерминатори 

-Присвојне 

-Повратне. 

Придеви и прилози 

-Прилози учесталости 

-Компаративи и суперлативи 

Предлози 

-Предлози после именица (нпр. difference 

between) 

-Предлози после глагола (нпр. talk to, look at). 

-Предлози са превозним средствима (by, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разумевање прочитаног 

текста 

темама; 

– разуме аргументе, осећања, жеље,потребе и образложења ставова и 

мишљењâ саговорника, уколико су изнета једноставним језичким 

средствима, умереним темпом говора и уз евентуалну невербалну, 

паравербалну или визуелну подршку; 

– разуме најопштији садржај излагања у којима се на узрасно 

примерен начин тематизују опште друштвена питања; 

– разуме општи смисао и одреёене препознатљиве појединости 

текстова савремене музике различитих жанрова; 

– разуме, на основу контекста и језичког предзнања, непознате 

елементе поруке контекстуализујући њене битне елементе; 

 

 

-разуме краће текстове о блиским темама из свакодневног 

живота, као и о темама културног, наставног и образовног 

контекста; 

– разуме општи садржај и допунске информације из обавештења 

или упозорења на јавним местима; 

– разуме описе догаёаја, намера, осећања и интересовања из 

преписке коју добија имејлови, поруке, писма); 

– проналази и издваја релевантне информације из обавештења или 

проспеката и рекламних материјала; 

– разуме основну нит аргументације, чак и уколико не разуме све 

детаље текста; 

– разуме краће текстове на блиске, познате и обраёиване 

друштвене теме, препознаје најважније ауторове ставове и 

закључке; 

– разуме једноставније књижевне текстове различитих жанрова (поезија, 

проза, драма), у којима се појављују учесталије метафоре, пренесена или 

скривена значења; 

– открива значење непознатих речи у писаном тексту на основу познатог 

контекста и језичког предзнања; 

on, get in/into/on/onto/off/out of) 

Везници 

Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, 

but, or, yet, so. 

Творба речи 

-Суфикси за именице које означавају занимања –

er/or, -ist, 

-ician 

-Префикси и суфикси за творбу глагола (dis-,mis-, re-

; -ize, -fy) 

-Фразални глаголи са on, off, up, down... ( нпр. go on, 

take off,cut down). 

Глаголи 

-Обнављање обраёених глаголских времена са 

посебним акцентом на употреби прошлих 

времена: 

Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Past Perfect, 

Present Perfect Continuous 

-Used to/would за уобичајене радње у прошлости 

-Will/going to за предвиёање 

-Модални глаголи (may/might; must/have to; must 

/mustn’t / needn’t;) 

-Пасивни глаголски облици и 

конструкције 

Реченица 

-Питања:WH-questions 

(who/whom/whose/which/what као субјекат 

и објекат у питањима; WHAT/HOW са мерама, нпр. 

What size/weight/length ...? How big/heavy/long... ?) 

-Tag questions (у потврдним, одричним и реченицама 

са Let’s ...) 

-Погодбене реченице 

(потенцијалне,иреалне). 

-Неуправни говор (са и без слагања 



 

 

 

 

Усмено изражавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писмено изражавање 

 

 

– учествује у краћим дијалозима, размењује информације и мишљење 

са саговорником о блиским темама и интересовањима; 

– користи циљни језик као језик комуникације у образовном 

контексту, прилагоёавајући свој говор комуникативној ситуацији, у 

временском трајању од два до три минута; 

– описује себе и своје окружење, догаёаје у садашњости, прошлости и 

будућности у свом окружењу и изван њега; 

– изражава своје утиске и осећања и образлаже мишљење и 

ставове у вези са блиским темама; 

– описује догаёаје и саопштава садржај неке књиге или филма, износећи 

своје утиске и мишљења; 

– излаже унапред припремљену краћу презентацију на одреёену тему 

(из домена личног интересовања); 

– указује на значај одреёених исказа и делова исказа пригодном 

гестикулацијом и мимиком или наглашавањем и интонацијом. 

 

 

– попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и 

образовном домену; 

– пише белешке , поруке (имејлове, СМС поруке и сл.) да би тражио 

или пренео релевантне информације користећи стандардне формуле 

писаног изражавања; 

– пише текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних упутстава; 

– резимира прочитани/преслушани текст о блиским, познатим и 

обраёиваним друштвеним темама користећи једноставна језичка средства; 

– пише о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања; 

– описује особе и догаёаје поштујући правила кохерентности 

користећи фреквентне речи и изразе; 

времена) 

 

 

Тематске области 

-свакодневни живот (организација времена, 

послова, слободно време) 

-свет рада (перспективе и образовни системи) 

-интересантне животне приче и догаёаји 

-живи свет и заштита човекове околине 

-научна достигнућа, модерне технологије и свет 

компјутера (распрострањеност, примена, корист и 

негативне стране) 

-медији и комуникација 

-храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и 

пића у земљама света) 

-потрошачко друштво 

-спортови и спортске манифестације 

-Србија – моја домовина 

познати градови и њихове знаменитости 

- региони и земље у 

којима се говори циљни језик 

-европа и заједнички живот народа 

 

Комуникативне функције 

-представљање себе и других 

-поздрављање (састајање, растанак; формално, 

неформално, регионално специфично) 

-идентификација и именовање особа, објеката, боја, 

бројева итд. 

-давање једноставних упутстава и команди 

-изражавање молби и захвалности 

-изражавање извињења изражавање потврде 

и негирање 



 

 

 

 

 

 

 

Социокултурна 

компетенција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медијација 

– пише о властитом искуству описујући своје утиске и 

осећања, износећи мишљења, планове и очекивања, једноставним 

језичким средствима 

 

 

– препознаје и наводи најзначајније личности и догаёаје културе земље/ 

земаља чији језик учи и разуме њихову улогу у светским оквирима; 

– познаје правила понашања, свакодневне навике, сличности и 

разлике у култури своје земље и земље/ земаља чији језик учи; 

– препознаје најчешће стереотипе у вези са културом своје земље и 

земаља чији језик учи; 

– разликује основне облике примереног и непримереног понашања у 

контексту културе земље/ земаља чији језик учи (у односу на категорије 

времена, простора и покрета у комуникацији, као нпр. тачност, лични 

простор, мимика и сл); 

– препознаје и користи најфреквентније регистре и стилове у 

комуникацији на страном језику у складу са степеном формалности 

комуникативне ситуације; 

– истражује различите аспекте култура земље/ земаља чији језик учи у 

оквиру својих интересовања; 

– користи савремене видове комуникације у откривању културе 

земље/земаља чији језик учи; 

– користи знање страног језика у различитим видовима реалне 

комуникације (електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или 

форуму, друштвене мреже) 

 

 

– преноси суштину и важније појединости поруке са матерњег на 

страни језик/са страног на матерњи, додајући, по потреби, 

једноставнија објашњења и обавештења, писмено и усмено; 

– у писаном облику резимира на структурисан начин садржај краћег 

текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције; 

-изражавање допадања и недопадања 

-изражавање физичких сензација и потреба 

-исказивање просторних и временских односа 

-давање и тражење информација и 

обавештења 

-описивање и упореёивање лица и предмета 

-изрицање забране и реаговање на забрану 

-изражавање припадања и поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 

-тражење и давање дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и обавезности 

-исказивање сумње и несигурности 



 

 

 – у усменом облику преноси садржај писаног или 

усменог текста, прилагоёавајући га исказаним или 

претпостављеним потребама саговорника; 

– користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења 

тешкоћа које се јављају, на пример: преноси садржај уз употребу описа, 

парафраза... 

 

 

 

Задаци: 

- задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, способности за учење; 

- подстицање индивидуалног развоја ученика (адекватног темпа), пре свега њихових интелектуалних карактеристика, што омогућава брже напредовање ученика (акцелерација); 

- проширивање и продубљивање обима и садржаја појединих предмета за које ученици показују интересовање и способности; 

- груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају услови за индивидуализацију додатног рада; 

- идентификовање обдарених и талентованих ученика. 

 

Садржаји додатног рада полазе од редовног плана и програма, али се, сходно интересовањима и потребама ученика, проширују, продубљују и допуњују новим садржајима, и као такви важе 

само за ученике обухваћене овим обликом рада. Самим тим, садржаји додатног рада су индивидуализовани, како у односу на ученика, тако и у односу на наставника. 

Објашњење за реализацију 

Додатним радом треба обухватити ученике: који постижу изузетне резултате усавладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање и продубљивање знања и вештина који су 

обдарени и талентовани за одреёене области и предмете. 

Програм додатног рада треба планирати и организовати у оквиру недељног распореда часова образовно-васпитног рада. Часови могу да трају краће или дуже од 45 

минута, зависно од садржаја који се остварују. 

 

С обзиром на примену и функцију додатног рада наставник треба да препоручи најразноврсније облике, методе и поступке рада који ће ученицима омогућити да њихове креативне 

способности и интересовања максимално доёу до изражаја (индивидуални и 

групни облик; проблемска, индивидуализована и други облици наставног рада). Наставник треба да упућује ученике да самостално испитују разне појаве, да се служе литературом, 

приручницима, алатима и инструментима, као и да сачине записе, анализе, закључке и сл. 

 

 

I Планирање наставе и учења   



 

 

Планирање додатне наставе се врши у складу са потребама и интересоваљу ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Одреёивање термина 

врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу.  

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења   

 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – учионици..   

 

На часовима комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, што подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке решавају задатке, одговарју на питања. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења   

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове континуирано и систематично. Вреднују се активности и постигнућа ,квалитет одговора, способности примене теоријских знања у 

конкретним радним условима.  

 

Вредновање наставе и учења врши се кроз: праћење остварености исхода, усмено излагање, учествовање на конкурсима и такмичењима, као и резултатима постигнутим на истим. 

 

 

Француски језик РАЗРЕД-II 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС 

 

ГОДИШЊИ ФОНД-37 ЧАСОВА(укупно за све разреде) 

 

ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

ЦИЉ додатне наставе је проширивање и продубљивање знања за даровите и талентоване ученике који желе да усавршавају знања из француског језика на свим нивоима од рецепције 

до продукције,интеракције,медијације и знања о језику,као и да учествују на такмичењима и конкурсима из француског језика. 



 

 

ОБЛАСТ-ТЕМА 

 

 

 

РЕЦЕПЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДУКЦИЈА 

ИСХОДИ 

 

 

 

– разуме једноставне 

књижевне текстове 

различитих жанрова (поезија, 

проза, драма), у којима се 

појављују учесталије 

метафоре; – открива значење 

непознатих речи у писаном 

тексту на основу познатог 

контекста и језичког 

предзнања; 

 

користи релативно спонтано и 

самостално циљни језик као 

језик комуникације у 

учионици са наставником и са 

осталим ученицима и 

ученицама; – описује особе, 

радњу, место, доживљај или 

актуелна дешавања у 

садашњости, прошлости и 

будућности, користећи 

познате језичке и ванјезичке 

елементе; – саопштава и 

интерпретира најважније 

информације садржаја 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Именичка група 1) 

Систематизација употребе 

детерминаната: партитивних 

чланова и партитивног de; 

присвојних и показних 

придева; основних, редних 

бројева. 2) Систематизација 

рода и броја именица и 

придева, пореёења придева и 

именица. 3) Систематизација 

заменица: личних 

ненаглашених (укључујући и 

заменицу on) и наглашених; 

заменица за директни и 

индиректни објекат; показних 

и присвојних; упитних. 

Глаголска група 1) 

Систематизација глаголских 

времена индикатива (презент, 

сложени перфект, имперфект, 

плусквамперфект, футур 

први), као и перифрастичних 

конструкција: блиског 

БРОЈ ЧАСОВА 

 

 

 

5 
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ИНТЕРАКЦИЈА 

писаних, илустрованих 

и усмених текстова на теме 

предвиёене наставним 

програмом, користећи познате 

језичке елементе; – саопштава 

и интерпретира најважније 

информације садржаја кратких 

емисија, видео записа на теме 

предвиёене наставним 

програмом, користећи познате 

језичке елементе ; – износи 

своје мишљење, изражава и 

образлаже ставове и реагује на 

мишљење и ставове других 

(допадање/недопадање итд.), 

користећи познате и 

једноставне језичке елементе; 

– започиње и учествује у 

дијалогу и размењује 

мишљења и информације у 

вези са својим окружењем и 

свакодневним ситуацијама; 

 

илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних 

упутстава; – резимира 

прочитани/преслушани 

футура, блиске 

прошлости. 2) 

Систематизација 

фреквентних 

униперсоналних глагола. 3) 

Систематизација презента 

кондиционала. 4) Презент 

субјунктива 

најфреквентнијих глагола 

(после il faut que, il vaut 

mieux que, il est nécessaire 

que, il est possiblе que и 

глагола заповести, жеље и 

осећања). 

Предлози 1) Систематизација 

употребе предлога и 

фреквентних предложних 

израза (par rapport à, à côté de, 

au lieu de, à l’occasion de, à 

l’aide de, malgré). 

2) Систематизација предлога 

за време и временских 

одредница (depuis, ça fait … 

que, en, dans, pour, il y a). 

Прилози 1) Систематизација 

прилога за место, време, 

начин, количину 

(интензитет). 2) 

Пореёење прилога. 

Модалитети и форме 
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МЕДИЈАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 

текст о блиским, 

познатим и обраёиваним 

друштвеним темама користећи 

једноставна језичка средства; 

– пише о блиским темама из 

свог окружења и подручја 

интересовања; – описује особе 

и догаёаје поштујући правила 

кохерентности користећи 

фреквентне речи и изразе; – 

пише о властитом искуству 

описујући своје утиске и 

осећања, износећи мишљења, 

планове и очекивања, 

једноставним језичким 

средствима 

 

 

користи знање страног језика 

у различитим видовима 

реалне комуникације 

(електронске поруке, СМС 

поруке, дискусије на блогу 

или форуму, друштвене 

мреже) 

 

 

преноси суштину и 

најважније појединости 

поруке са 

реченице 1) Директни 

и индиректни говор. 2) 

Систематизација 

интерогативног и 

императивног модалитета. 3) 

Систематизација негације. 

Сложене реченице 1) 

Систематизација 

координирања реченице са 

везницима et, ou, mais, car и 

прилозима/прилошким 

изразима c’est pourquoi, donc, 

puis, pourtant, par contre, par 

conséquent, au contraire. 

2) Систематизација зависних 

реченица са најфеквентнијим 

везницима: релативних са 

заменицама qui, que, où; 

временских са везницима 

quand, chaque fois que, pendant 

que, depuis que; узрочних са 

везницима parce que и comme 

(рецептивно) ; финалних са 

везником pour 

que/pour+инфинитив; 

хипотетичних са везником si 
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 матерњег на страни 

језик/са страног на матерњи, 

додајући, по потреби, 

једноставнија објашњења и 

обавештења, писмено и 

усмено; – у писаном облику 

резимира на структурисан 

начин садржај краћег текста, 

аудио или визуелног записа и 

краће интеракције; – у 

усменом облику преноси 

садржај писаног или усменог 

текста, прилагоёавајући га 

исказаним или 

претпостављеним потребама 

саговорника; – користи 

одговарајуће компензационе 

стратегије ради 

превазилажења тешкоћа које 

се јављају, на пример: преноси 

садржај уз употребу описа, 

парафраза и сл.; 
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  УКУПНО  

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу.. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-

кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, 

панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

-учествовање на конкурсима и такмичењима; 

- активности ученика на часовима 

 

 

 

 

 

 

Латински језик 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК-ДОДАТНА НАСТАВА 

 



 

 

 

РАЗРЕД-II 

 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС 

 

ГОДИШЊИ ФОНД-17 ЧАСОВА 

 

ЦИЉЕВИ-Циљеви рада на додатним часовима су проширивање знања из латинског језика,боље упознавање са класичним језицима,са класичном књижевности и 

цивилизацијом античког периода,богаћење речничког фонда новим терминима,читањем краћих текстова Римских писаца.усавршавање правилног изговора и 

акцента,развијање језичких компетенција,и такмичарског духа 

 

ОБЛАСТ-МОДУЛ 

 

 

ЈЕЗИК 

ММорфологија 

ИСХОДИ 

 

 

ни текст на латинском 

језику; – уочи поруку и 

протумачи садржај 

САДРЖАЈ 

 

 

Именске речи – 

Неправилности и мање 

фреквентни обрасци 

именске 

БРОЈ ЧАСОВА 
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Синтакса 

прочитаног текста; – 

идентификује различите 

односе у тексту, меёу 

реченицама и унутар 

реченица; – преведе 

прочитано  с 

ослонцем на 

коментар и/или 

двојезични речник; – 

примени правила латинске 

глаголске и именске 

промене, као и морфологије 

непромењивих речи; 

– изложи правила 

латинске глаголске и 

именске промене, као и 

морфологије непромењивих 

речи; 

– идентификује 

функцију  речи, састав 

 и функцију 

различитих реченичних 

конституената као и делова

   сложене 

реченице;   – употреби, 

пасивно и активно, 

 основни латински 

вокабулар; 

– користи 

двојезични речник на

 сврсисходан 

начин, уз познавање 

речничког облика 

латинских речи и осталих    

речничких 

промене.   Глаголи – 

Морфологија глаголских

 начина, укљ.

 конјунктив и 

нефинитни  облици 

глагола.   – 

Неправилности и мање 

фреквентни обрасци 

глаголске промене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтакса падежа – 

Употпуњавање и 

систематизација. 

Синтакса просте 
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КЛАСИЧНА 

ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

конвенција; 

 

– изложи правила 

латинске глаголске и 

именске промене, као и 

морфологије непромењивих 

речи; 

– идентификује 

функцију  речи, састав 

 и функцију 

различитих реченичних 

конституената као и делова

   сложене 

реченице;   – употреби, 

пасивно и активно, 

 основни латински 

вокабулар; 

– користи 

двојезични речник на

 сврсисходан 

начин, уз познавање 

речничког облика 

латинских речи и осталих 

речничких конвенциј 

користи двојезични речник

 на 

сврсисходан начин, уз

 познавање 

речничког облика 

латинских речи и осталих 

речничких конвенција; 

 

сродним речима у 

матерњем и страним 

модерним језицима, 

реченице – Главни 

типови;    главне 

функције конституената. – 

Глаголски начини у простој 

реченици. – Главни  

 типови 

именичке синтагме. 

Синтакса  сложене 

реченице – Главни типови

 зависних 

клауза и нефинитних 

конструкција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Класични 

књижевни   жанрови и 

културни обрасци као

 прецедент 

модерне цивилизације. 

 – Латински 

   после 

Римљана. – 

Елементи и путеви 

класичног  наслеёа до данас. 
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 оплемењујући   своју 

културу говора и 

изражавања; – 

примени, у 

различитим ситуацијама,  

 своје познавање 

класичне културе (нарочито 

у њеном  књижевном 

аспекту) и класичне 

цивилизације, политичке  

     и културне

    историје 

класичних    народа, 

њихове свакодневице, 

веровања, митова и 

легенди;   –    разуме 

смисао и  вредност 

духовног     наслеёа 

класичне цивилизације, као 

и њених материјалних 

остатака на нашем тлу и 

другде. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17(укупно) 

 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 



 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу.. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно 

учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- активности на часу 

 

-вежбе превоёења 

 

 

Психологија 

Додатна настава 

Наставни предмет: Историја 

Смер: Машински техничар моторних возила Разред: други 

Циљ наставе учења: 

Циљ додатне наставе је да омногући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање 

 

Задаци додатне наставе: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 



 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Психологија као 

наука и пракса 

 

3 
Методе и технике 

психолошких 

истраживања 

Употреба и злоупотреба 

психологије. 

Правилно користи 

основне појмове који се 

односе на сазнајне, 

емоционалне и 

мотивационе аспекте 

личности; 

– прави везу измеёу 

психологије као науке и 

других наука, уметности 

и културе; 

– препозна различите 

области примене 

психолошких сазнања 

као и животне ситуације 

у којима се људи 

обраћају психологу за 

помоћ; 

– на датом примеру 

психолошког 

истраживања одреди које 

су методе и технике 

коришћене; 

Личност као 

јединство 

психолошких процеса, 

особина и стања 

3 Теорије личности. 

Особине, процеси и стања Сазнајни 

аспект: пажња, опажање, учење, 

памћење и заборављање, 

мишљење, интелигенција. 

Емоционални аспект: осећања. 

Мотивациони аспект:потребе, 

– психички живот 

особе посматра као 

целину меёусобно 

повезаних процеса, 

особина и стања чији се 

развој одвија током целог 

живота и као јединство 



 

 

  вредности, ставови и 

интересовања Теорије 

личности. 

Особине, процеси и стања Сазнајни 

аспект: пажња, опажање, учење, 

памћење и заборављање, 

мишљење, интелигенција. 

Емоционални аспект: осећања. 

Мотивациони аспект:потребе, 

вредности, ставови и 

интересовања 

психичког и 

телесног функционисања; 

– аргументовано 

дискутује о утицају 

наслеёа, средине и личне 

активности на развој 

личности; 

– користећи стечена 

психолошка сазнања, 

препознаје емоције и 

мотиве сопственог 

понашања, понашања 

других и ликова из 

књижевности и филмова; 

– у учењу користи 

стратегије и технике 

успешног учења и 

памћења; 

– препознаје узроке 

фрустрација и 

унутрашњих конфликата, 

у својим реакцијама 

показује преференцију да 

их конструктивно решава 

и на примерима 

препознаје механизме 

одбране; 

– опише најважније 

психолошке 



 

 

   карактеристике 

адолесцентског доба, 

препозна и критички се 

односи према најчешћим 

проблемима и ризичним 

понашањима 

адолесцената; 

– аргументује значај 

очувања менталног 

здравља, превенције 

менталних поремећаја 

Особа у 

социјалној 

интеракцији 

3 Облици и врсте социјалног 

учења. Социјалне вештине. 

Социјални живот адолесцента. 

Просоцијално и асоцијално 

понашање. Појам, врсте насиља 

и фактори који доприносе 

насилном понашању. 

Карактеристике насилног 

понашања и особа које трпе 

насиље. Реаговање на насиље. 

Комуникација Вербална и 

невербална комуникација. Услови 

успешне комуникације. 

Социјална перцепција и грешке у 

опажању особа. Емпатија. 

Асертивност Конформизам. 

Одупирање групном притиску 

Стереотипи, предрасуде, 

– препозна и 

критички разматра 

примере предрасуда, 

стереотипа, 

дискриминације, 

конформизма, 

насилничког понашања 

и изражава спремност 

да реагује; 

препозна и критички 

разматра примере 

употребе и злоупотребе 

психологије у медијима, 

политици, маркетингу и 

на друштвеним 

мрежама; 



 

 

  дискриминација – у дискусији 

показује вештину активног 

слушања, износи свој став 

заснован на аргументима, 

комуницира на 

конструктиван начин; 

– прихвати улогу 

испитаника у 

психолошким 

истраживањима 

искључиво на бази 

добровољности, 

информисаности о сврси 

и процедурама 

истраживања и 

гаранције да добијени 

подаци неће бити 

злоупотребљени 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред организован је кроз три модула и блок наставу. Наставник користи 

различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, 



 

 

тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства 

(рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

 

Историја 

Додатна настава 

Наставни предмет:Историја Смер: 

Друштвено-језички Разред: други 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање 

 

Задаци додатне наставе: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовањаученика. 

 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Oснови 

историјског 

истраживања 

3 онологија и простор – едњи и 

рани нови век Историјски 

извори (порекло, анализа, 

уочавање 

специфичности 

– користи хронолошке 

одреднице и рецизно 

смешта ључне 

догаёаје, 

ојаве, процесе и 



 

 

  различитих медија и 

њихове сазнај- вредности, 

примена у 

истраживању) 

онтинуитет и промена 

Реконструкција и 

интерпретација 

прошлости 

личности на 

еменској ленти; 

– у усменом и саном 

излагању ористи 

основне учне и 

историјске 

појмове; пореди 

изворе зличите 

сазнајне вредности и 

роцени њихову 

елевантност за 

истраживање; очи 

континуитет и 

промене код 

одреёених торијских 

појава роцеса кратког и 

дугог трајања; 

– анализира очно-

последичне е и 

идентификује х на 

конкретним 

примерима; 

– примењује 

основну 

методологију у 

елементарном 

историјском 

истраживању и 

ултате презентује 

сменом, писаном, ли 

дигиталном 

облику; објасни 

разлику 

измеёу 

методолошки 

утемељеног и 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

њи 

од 

научног приступа 

нтерпретацији 

прошлости; 

– препозна на 

конкретним примерима 

злоупотребу сторије и 

изведе ључак о могућим 

оследицама на азвој 

историјске ести у 

друштву; 

наведе типове жавних 

уреёења у риоду 

средњег и ог века и 

издвоји 

њихове 

пецифичности; 

– анализира 

пецифичности и 

утицај меёународних 

носа на положај 

ржава и народа; 

– идентификује 

најважније руштвене 

групе, 

хове улоге и носе у 

епохи феудализма; 

нализира развој и 

промене у 

друштвеној структури 

и осима у средњем и 

новом веку; 

– идентификује 

јважније одлике 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об 

ро 

пске државности 

средњем веку; 

– упореёује чности 

и разлике 

измеёу 

редњовековне и модерне 

српске жавности у првој 

ловини 19. века; 

– анализира 

структуру и ености 

српског 

руштва и уочава мене 

изазване 

политичким и 

економским 

процесима у риоду 

средњег и 

новог века; очава 

повезаност ава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и лтурне 

историје; на основу 

датих римера изводи 

закључак о 

везаности појава и 

процеса из националне 

орије са појавама и 

процесима у 

регионалним, ским и 

светским 

оквирима; 

– идентификује сновне 

елементе ивредног 

живота 



 

 

   њихов утицај на 

уштвене промене 

редњем и новом 

веку; нализира 

положај 

начин живота 

деце, жена и 

мушкараца, 

припадника 

различитих 

уштвених слојева 

мањинских група 

редњем и новом 

веку; 

зводи закључак о 

динамици 

одреёених 

торијских појава и 

процеса из ионалне и 

опште орије, користећи 

сторијску карту; 

– идентификује 

најзначајније следице 

настанка 

и ширења личитих 

верских 

учења у 

историјском и 

савременом 

контексту; 

очава присуство 

политичких, 

привредних, научних 

и турних тековина 

редњег и новог ка у 

савременом 



 

 

   

 

ри 

друштву; 

– илуструје 

мерима значај 

прожимања 

зличитих народа, 

култура и 

цивилизација; репознаје 

утицај идеја и научно- 

хничких открића 

промене и развој уштва, 

културе и 

образовања; 

– учествује у 

рганизовању и 

спровоёењу 

заједничких ивности у 

школи или у локалној 

заједници које 

подстичу друштвену 

одговорност и 

еговање културе 

сећања; 

– разликује 

споменике из личитих 

епоха са себним 

освртом 

а оне у локалној 

средини; препознаје 

улогу генди и митова 

у еконструкцији 

прошлости и 

изградњи 

колективног и 

индивидуалног 



 

 

   идентитета; 

– препознаје на 

конкретним примерима 

употребе митова 

историјском и 

савременом 

контексту 

Кључне појаве, 

процеси и личности 

епохе 

 

3 
Сеобе народа и 

колонизација 

Покрштавање 

звој писмености, науке и 

цивилизације 

рски покрети, односи и ови 

(крсташки ратови, елики 

раскол, јереси, 

исламизација, реформација, 

противреформација) Српски 

народ, земље, ржавност, 

друштво и цркве- 

на организација 

сманлијска освајања 

Научно-техничка и 

географска открића азвој и 

утицај нових идеја 

(хуманизам, 

ренесанса) Истакнуте 

личности: стинијан I, Ираклије I, 

Му- 

амед, Карло Мартел, Карло 

Велики, кнез Власти- 

ир, цар Симеон, Јован 

адимир, цар Самуило, 

Василије II, краљ 

у 

реконструкцији 

прошлости и уочава 

постојање 

различитих 

интерпретација; 

– анализира узрочно- 

последичне везе и 

идентификује их на 

конкретним 

примерима; – 

анализира историјске 

податке и 

идентификује 

особености, 

континуитет и 

промене у 

различитим појавама 

дугог трајања; – уочи 

и изрази став у 

односу на 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и друге 

врсте 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ос 

Михаило, Ћирило и 

Методије, 

ар Отон I, цар Хенрих 

, папа Гргур VII, папа 

Ур- 

бан II, Фридрих I рбароса, 

Ричард Лавље 

Срце, 

аладин, цар Манојло I мнин, 

папаИноћентије I, бан Кулин, 

Стефан 

Немања, Стефан 

Првовенчани, Сава 

Немањић, Милутин, 

Стефан 

чански, Стефан Душан, ар 

Карло IV Луксем- уршки, кнез 

Лазар и егиња Милица, Твртко 

Котроманић, Стефан заревић, 

деспот Ђураё Бранковић, 

султанија ара, српски деспоти у 

ју- 

жној Угарској, Ђураё 

астриот Скендербег, 

Мехмед 

вајач, Јанко Хуњади, краљ 

Матија Корвин, ан Гутенберг, 

Изабела стиљска, Марко Поло, 

Кристифор Колумбо, рнандо 

Магелан, Ђото, 

Петрарка, Бокачо, 

Леонардо да Винчи, 

Мике- 

ланёело Буонароти, 

Николо Макијавели, 

манипулација 

прошлошћу на 

конкретним 

примерима; – 

учествује у 

организовању и 

спровоёењу 

заједничких 

школских 

активности и 

активности које 

подстичу друштвену 

одговорност; – 

користећи ИКТ, 

самостално или у 

групи, презентује 

резултате 

истраживања 

заснованог на 

коришћењу 

одабраних 

историјских извора и 

литературе; 



 

 

  Никола 

оперник, Исак Њутн, ртин 

Лутер, Карло V и илип II 

Хабзбуршки, лејман 

Величанствени, хмед-паша 

Соколовић, енри VIII, 

Елизабета I, Сервантес, 

Вилијам експир, Молијер, Луј 

XIV, 

етар Велики, Арсеније I 

Црнојевић, Арсеније 

IV 

вановић, принц Еуген 

Савојски... 

 

Држава и 

институције 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ме 

Типови државних 

уреёења Монархија 

Република Градска 

комуна 

труктура, унутрашње реёење 

и институције Скупштине 

конодавство, државна 

управа и војска 

ёудржавни односи 

дноси државе и цркве 

Секуларизација 

Истакнуте владарске 

породице Европе 

(Каролинзи, Отонска 

династија, Капети, 

династија Арпадоваца, 

Хоенштауфовци, 

мнини, Плантагенети, Валоа, 

сеновци, Палеолози, 

у 

реконструкцији 

прошлости и уочава 

постојање 

различитих 

интерпретација; 

– анализира узрочно- 

последичне везе и 

идентификује их на 

конкретним 

примерима; – 

анализира историјске 

податке и 

идентификује 

особености, 

континуитет и 

промене у 

различитим 

појавама дугог 



 

 

  жујци у Јужној Италији 

и Угарској, 

Медичи, 

абзбурговци, Тјудор, 

Бурбони, 

сманлије, Романови) 

Истакнуте српске владарске 

породице 

(Немањићи, 

Котроманићи, 

заревићи, Бранковићи, 

Мрњавче- 

ћи, Балшићи, Косаче, 

Црнојевићи) 

трајања; – уочи 

и изрази став у 

односу на 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и друге 

врсте манипулација 

прошлошћу на 

конкретним 

примерима; – 

учествује у 

организовању и 

спровоёењу 

заједничких 

школских 

активности и 

активности које 

подстичу друштвену 

одговорност; – 

користећи ИКТ, 

самостално или у 

групи, презентује 

резултате 

истраживања 

заснованог на 

коришћењу 

одабраних 

историјских извора и 

литературе; 

Друштвени и 

ивредни односи 

3 Типови друштвених 

уреёења и односа 

атријахално друштво 

Феудализам 

Вазални односи 

– користи 

хронолошке 

одреднице и рецизно 

смешта ључне 

догаёаје, 



 

 

  Сталежи/друштвени 

слојеви и групе 

Мануфактура Натурална 

привреда 

бно-новчана привреда 

ојаве, процесе и 

личности на еменској 

ленти; 

– у усменом и саном 

излагању ористи 

основне учне и 

историјске 

појмове; пореди 

изворе зличите 

сазнајне вредности и 

роцени њихову 

елевантност за 

истраживање; очи 

континуитет и 

промене код 

одреёених торијских 

појава роцеса кратког и 

дугог трајања; 

– анализира очно-

последичне е и 

идентификује х на 

конкретним 

примерима; 

– примењује 

основну 

методологију у 

елементарном 

историјском 

истраживању и 

ултате презентује 

сменом, писаном, ли 

дигиталном 

облику; објасни 

разлику 

измеёу 

методолошки 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

њи 

од 

утемељеног и 

научног приступа 

нтерпретацији 

прошлости; 

– препозна на 

конкретним примерима 

злоупотребу сторије и 

изведе ључак о могућим 

оследицама на азвој 

историјске ести у 

друштву; 

наведе типове жавних 

уреёења у риоду 

средњег и ог века и 

издвоји 

њихове 

пецифичности; 

– анализира 

пецифичности и 

утицај меёународних 

носа на положај 

ржава и народа; 

– идентификује 

најважније руштвене 

групе, 

хове улоге и носе у 

епохи феудализма; 

нализира развој и 

промене у 

друштвеној структури 

и осима у средњем и 

новом веку; 

– идентификује 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об 

ро 

јважније одлике 

пске државности 

средњем веку; 

– упореёује чности 

и разлике 

измеёу 

редњовековне и модерне 

српске жавности у првој 

ловини 19. века; 

– анализира 

структуру и ености 

српског 

руштва и уочава мене 

изазване 

политичким и 

економским 

процесима у риоду 

средњег и 

новог века; очава 

повезаност ава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и лтурне 

историје; на основу 

датих римера изводи 

закључак о 

везаности појава и 

процеса из националне 

орије са појавама и 

процесима у 

регионалним, ским и 

светским 

оквирима; 

– идентификује 

сновне елементе 



 

 

   ивредног живота 

њихов утицај на 

уштвене промене 

редњем и новом 

веку; нализира 

положај 

начин живота 

деце, жена и 

мушкараца, 

припадника 

различитих 

уштвених слојева 

мањинских група 

редњем и новом 

веку; 

зводи закључак о 

динамици 

одреёених 

торијских појава и 

процеса из ионалне и 

опште орије, користећи 

сторијску карту; 

– идентификује 

најзначајније следице 

настанка 

и ширења личитих 

верских 

учења у 

историјском и 

савременом 

контексту; 

очава присуство 

политичких, 

привредних, научних 

и турних тековина 

редњег и новог 



 

 

   

 

ри 

ка у савременом 

друштву; 

– илуструје 

мерима значај 

прожимања 

зличитих народа, 

култура и 

цивилизација; репознаје 

утицај идеја и научно- 

хничких открића 

промене и развој уштва, 

културе и 

образовања; 

– учествује у 

рганизовању и 

спровоёењу 

заједничких ивности у 

школи или у локалној 

заједници које 

подстичу друштвену 

одговорност и 

еговање културе 

сећања; 

– разликује 

споменике из личитих 

епоха са себним 

освртом 

а оне у локалној 

средини; препознаје 

улогу генди и митова 

у еконструкцији 

прошлости и 

изградњи 

колективног и 



 

 

   индивидуалног 

идентитета; 

– препознаје на 

конкретним примерима 

употребе митова 

историјском и 

савременом 

контексту 

Култура и 

акодневни живот 

3 Религије и веровања 

Православље 

Католичанство 

Ислам Јудаизам 

Протестантизам 

Јереси Сујеверје 

Обичаји 

Наука 

Образовање 

Штампа 

Породични и родни 

односи 

Болести и лечење 

Задужбинарство и 

споменици 

– користи 

хронолошке одреднице 

и рецизно смешта 

ључне догаёаје, ојаве, 

процесе и личности 

на еменској ленти; 

– у усменом и саном 

излагању ористи основне 

учне и историјске 

појмове; пореди 

изворе зличите 

сазнајне вредности и 

роцени њихову 

елевантност за 

истраживање; очи 

континуитет и 

промене код 

одреёених торијских 

појава роцеса кратког и 

дугог трајања; 

– анализира очно-

последичне е и 

идентификује х на 

конкретним 



 

 

   примерима; 

– примењује 

основну 

методологију у 

елементарном 

историјском 

истраживању и 

ултате презентује 

сменом, писаном, ли 

дигиталном 

облику; објасни 

разлику 

измеёу 

методолошки 

утемељеног и научног 

приступа 

нтерпретацији 

прошлости; 

– препозна на 

конкретним примерима 

злоупотребу сторије и 

изведе ључак о 

могућим оследицама 

на азвој историјске 

ести у друштву; 

наведе типове жавних 

уреёења у риоду 

средњег и ог века и 

издвоји 

њихове 

пецифичности; 

– анализира 

пецифичности и 

утицај меёународних 

носа на положај 



 

 

   

 

 

њи 

од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об 

ро 

ржава и народа; 

– идентификује 

најважније руштвене 

групе, 

хове улоге и носе у 

епохи феудализма; 

нализира развој и 

промене у 

друштвеној структури 

и осима у средњем и 

новом веку; 

– идентификује 

јважније одлике пске 

државности средњем 

веку; 

– упореёује чности 

и разлике 

измеёу 

редњовековне и модерне 

српске жавности у првој 

ловини 19. века; 

– анализира 

структуру и ености 

српског 

руштва и уочава мене 

изазване 

политичким и 

економским 

процесима у риоду 

средњег и 

новог века; очава 

повезаност ава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 



 

 

   лтурне историје; 

на основу датих 

римера изводи 

закључак о везаности 

појава и процеса из 

националне орије са 

појавама и процесима 

у регионалним, ским и 

светским 

оквирима; 

– идентификује 

сновне елементе 

ивредног живота 

њихов утицај на 

уштвене промене 

редњем и новом 

веку; нализира 

положај 

начин живота 

деце, жена и 

мушкараца, 

припадника 

различитих 

уштвених слојева 

мањинских група 

редњем и новом 

веку; 

зводи закључак о 

динамици 

одреёених 

торијских појава и 

процеса из ионалне и 

опште орије, користећи 

сторијску карту; 

– идентификује 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ри 

најзначајније 

следице настанка и 

ширења 

личитих верских 

учења у 

историјском и 

савременом 

контексту; очава 

присуство 

политичких, 

привредних, 

научних и турних 

тековина редњег и 

новог ка у савременом 

друштву; 

– илуструје 

мерима значај 

прожимања 

зличитих народа, 

култура и 

цивилизација; репознаје 

утицај идеја и научно- 

хничких открића 

промене и развој уштва, 

културе и 

образовања; 

– учествује у 

рганизовању и 

спровоёењу 

заједничких ивности у 

школи или у локалној 

заједници које 

подстичу 

друштвену 

одговорност и 



 

 

   еговање културе 

сећања; 

– разликује 

споменике из личитих 

епоха са себним 

освртом 

а оне у локалној 

средини; препознаје 

улогу генди и митова 

у еконструкцији 

прошлости и 

изградњи 

колективног и 

индивидуалног 

идентитета; 

– препознаје на 

конкретним примерима 

употребе митова 

историјском и 

савременом 

контексту 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

IIОставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити 

различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

IIIПраћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 



 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

 

 

 

Географија 

Назив предмета : Географија – додатна настава 

 

Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : други 

Циљ додатне наставе је да омногући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање. 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

– користи картографски 

метод у објашњавању 

процеса у географском 

простору; 

– анализира и израёује 

тематске карте; 

– реализује истраживачки 

пројекат на задату тему; 

– користи статистичке 

изворе и средства ИКТ- а 

у анализи 

демографских 

диспаритета у свету и 

 

 

 

 

 

 

Друштвена географија 

 

 

Предмет проучавања, 

подела, задаци и развој 

друштвене географије. 

 

Извори података и методе 

проучавања у друштвеној 

географији. 

 

Картографски метод. 

 

 

 

 

 

 

1 



 

 

одабраним регијама;    

– објашњава факторе 

популационе динамике и 

доводи их у везу са 

степеном друштвено- 

економског развоја; 

– критички вреднује 

ефекте популационе 

политике и предлаже 

мере демографског 

развоја у будућности; 

– разматра демографске 

пројекције на глобалном и 

регионалном нивоу; 

 

 

 

 

 

 

Становништво и 

демографски процеси 

 

Распоред 

становништва. 

 

Популациона динамика. 

 

Демографска 

транзиција. 

 

Просторна мобилност. 

 

Структуре 

становништва. 

 

Популациона политика. 
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–користећи географску 

карту доводи у везу 

географски положај 

насеља са његовим 

развојем; 

–успоставља односе 

измеёу процеса у 

развоју 

насеља и економског и 

популационог развоја 

користећи географску карту 

и ИКТ; 

–објашњава поларизацијске 

процесе у развоју насеља и 

даје примере на локалном и 

глобалном 

нивоу; 

–анализира утицај 

природних и друштвених 

фактора на развој привреде у 

целини и појединих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рурални и урбани 

простор 

 

 

 

 

Фазе урбанизације. 

 

Деаграризација и 

дерурализација. 

 

Структура и ширење 

градских простора. 

 

Функционалне везе 

града и околног 

простора. 

 

Поларизација развоја 

насеља. 
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привредних 

делатности; 

   

– доводи у везу ниво 

развијености привреде у 

целини и појединих 

привредних грана са 

стањем животне средине и 

социјалним односима у 

изабраним регијама; 

– издваја економско- 

географске регије света 

користећи изворе економске 

статистике и тематске 

економске карте; 

– критички вреднује 

утицај мултинационалних 

компанија и меёународних 

организација на развој и 

функционисање 

меёународне трговине и 

неравномеран 

економски развој у 

свету; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привреда и географски 

простор 

 

 

Економско-географска 

валоризација природних 

услова и ресурса. 

 

Привреда и животна средина. 

 

Глобални економски 

развој. 

 

Економско-географске регије. 

 

Мултинационалне 

компаније. 

 

Меёународне економске 

организације и интеграције. 

 

Одрживи развој. 
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– разликује појам, 

политички статус и 

хијерархију 

организације 

територије; 

– уочава ефекте 

центрипеталних и 

центрифугалних друштвено 

политичких 

процеса на 

 

 

 

Политичкогеографски 

процеси 

Територија. 

 

Политичка територија. 

 

Административно- 

територијална организација 

простора. 

 

Држава. 
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територијални 

итегритет и суверинитет 

државе; 

–раздваја фазе у еволуцији 

политичко- географске 

карте света од средине XIX 

века до данас; 

 Сепаратизам, 

иредентизам, 

регионализам, 

аутономаштво. 

 

 

Политичка карта света. 

 

 

 

 

 

 

–анализира везе измеёу 

природних ресурса, 

демографских процеса и 

степена економског развоја 

на примерима регија уз 

помоћ географске 

карте и ИКТ; 

–доводи у везу регионалне 

проблеме са типовима 

економског развоја на 

примерима у свету; 

–објашњава утицај 

глобалних процеса на 

очување идентитета на 

примерима из регија у 

свету; 

–користи различите 

изворе географских 

информација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионалнo-географске теме 

и глобални процеси 

Туристичке регије 

Јужне Европе Велике урбане 

регије Западне и Средње 

Европе. 

 

Природни ресурси и 

транзициони процеси у 

Источној Европи (Руска 

Федерација и Украјина). 

Савремена миграциона 

кретања у европским 

регијама. 

 

Културно- цивилизацијске 

тековине и 

трансформација 

географског простора 

Југозападне Азије. 

 

Специфичности 

географског развоја 

Јужне Азије. 

Демографски и урбано- 

географски процеси у 

Источној Азији. 

 

Проблеми природних 

непогода у Југоисточној 

Азији. 
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  Културно- 

цивилизацијска 

трансформација Афричког 

Средоземља. 

 

Географски проблеми 

Сахарске и Субсахарске 

Африке. 

 

Културни, економски и 

политички развој и утицај 

САД и Канаде на глобалне 

процесе у свету. 

 

Друштвено-географски 

процеси у Мексику, Карибима 

и Централној Америци. 

 

Регионално-географске 

специфичности Јужне 

Америке. 

 

Савремени друштвено- 

географски развој 

Аустралије. 

 

Еколошка угроженост 

Океаније. 

Последице климатских 

промена на Антарктику 

 



 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз 6 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави 

се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

 

 

 

 

 

Биологија 



 

 

Назив предмета: Биологија – додатна настава Гимназија: друштвено 

језички смер 

Разред: други 

 

Циљ наставе учења: 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 



 

 

Основи 

генетике 
 

5часова 

 

Tеорија мешаног 

наслеёивања. 

Особина и варијанта 

особине. Наследни 

фактор и ген. Tеорија 

партикуларног 

наслеёивања. Алел. 

Генотип. Фенотип 

– генетички узроци 

варијабилности особина. 
Средински узроци 

варијабилности особина. 
Квалитативне и 
квантитативне 

особине. 
Комплексне 
особине и 

фенотипска 
пластичност. 
Хромозомска 
теорија 
наслеёивања и 

– повеже Менделове законе 

наслеёивања са 

карактеристикама мејотичке 

поделе хромозома, посебно на 

примерима генетике човека; 

– разликује генетичку и 

фенотипску варијабилност; 

– графички прикаже и 

анализира одабране примере 

фенотипске варијабилности; 

– прикупи, прикаже и тумачи 

податке 

добијенеистраживањем; 

– изнесе и вреднује 

аргументе на основу 

доказа; 

– сараёује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, 

дајући лични допринос 

постизању договора и 



 

 

  хромозомске 

мутације. 

афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу; 

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи 

Увод у 

еволуциону 

биологију 

3 часова  

Променљивост 

врста. 

Ламаркова 

теорија 

еволуције 
Дарвинова теорија 
еволуције. Харди 

− Вајнбергова 

равнотежа. 

Популација. Генски фонд. 

Генетичка структура 

популације. 

Еволуциони механизами 

(фактори еволуције). 

Неслучајно укрштање и 

 

– идентификује начин на који 

основни еволуциони 

механизми утичу на генетичку 

структуру популације; 

–идентификује след догаёаја 

током процеса адаптација на 

одабраним примерима; 

– повеже деловање природне 

селекције са настанком нових 

врста; 

– сараёује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, 

дајући лични допринос 

постизању договора и 



 

 

  учесталост 

генотипова. Адаптација. 

Специјација. Биолошки 

концепт врсте. Вештачка 

селекција 

афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу; 

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи 



 

 

Граёа, 

функција и 

разноврсност 

организама 

5 часoва Еколошки фактори 

као селекциони агенси 

адаптација и настанка 

разноврсности 

организама. 

Еволуциона новина. 

Царство биљака. 

Порекло биљака од 

зелених алги. 

Трендови у еволуцији 

животних циклуса биљака. 

Царство животиња. 

Порекло животиња од 

колонијалних протиста. 

Трендови у еволуцији 

животиња. 
Коеволуција цветница са 
инсектима, птицама и 
сисарима. 

Појава адаптација 

које су омогућиле 

адаптивну 

радијацију у 

копненој средини. 

Царство гљива. 

Хетеротрофија код 

гљива 
– сапротрофија, 
паразитизам, 

мутуализам. 
Кружење материје у 
екосистемима. 

 

конструише дрво живота у 

оквиру царства биљака на 

основу кључних 

филогенетских разлика у 

граёи, функцији и животним 

циклусима; 

– конструише дрво живота у 

оквиру царства животиња на 

основу кључних 

филогенетских разлика у 

граёи, функцији и развићу; 

– доведе у везу кључне 

филогенетске промене 

(промене граёе и функције) 

живих бића са еколошким 

факторима(утицај на 

преживљавање, размножавање 

и распорострањење); 

– идентификује улогу 

организама у процесу 

преноса енергије и 

супстанце у екосистему; 

– повеже сопствене 

обрасце понашања са 

одрживим коришћењуем 

природних ресурса и 

могућом улогом у 

нарушавању 

биодиверзитета; 

– сараёује у тиму, 



 

 

   поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, 

дајући лични допринос 

постизању договора и 

афирмишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу; 

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за други разред организован је кроз 3 наставне теме. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 



 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Математика 

Физика 

Хемија 

Предмет : Хемија 

 

Разред : I I 

 

Подручје рада: гимназија 

 

Смер : друштвено - језички 

 

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију и који су на редовним часовима показали висок 

ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 



 

 

 описује 

заступљеност 

неорганских и 

органских 

супстанци у 

живим и неживим 

Н Неорганске и 

органске супстанце у живој 

и неживој 

природи 

Заступљеност 

елемената и њихових 

једињења 

у природи. 

Угаљ. Нафта и 

земни гас. 

1 

системима, 

порекло 

загаёујућих 

супстанци и 

њихов утицај на 

здравље и 

животну 

средину; 

 Стене, руде и 

минерали. 

Вода. Ваздух. 

Биогени елементи. 

 



 

 

 именује и 

хемијским 

формулама 

приказује класе 

неорганских 

једињења; 

 опише процес 

електролизе и 
корозије и 

наводи 

примере тих 

процеса у 

свакодневном 

животу или 

индустријској 

производњи; 

 наводи разлике у 

физичким и 

хемијским 

својствима 

метала, 

односно неметала 

на основу разлика у 

структури 

елементарних 

супстанци; 

 повезује 

Хемија елемената и 

једињења 

Племенити гасови. 

Метали: eлементи 1, 

2. и 13. групе 

Периодног система 

елемената и d-блока: 

гвожёе, цинк и 
бакар. 

Корозија. 

Електролиза. 

Хемијски извори 

струје. 

Неметали: водоник, 

кисеоник, 

угљеник, 

азот, 

сумпор, фосфор и 

хлор. Металоиди – 

силицијум. 

Функционалне 

групе и 

класе органских 

једињења. 

Угљоводоници. 

Органска једињења са 

кисеоником. 

Органска једињења 
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физичкa и 

хемијска 

својства 

неорганских и 

органских једињења 

са њиховом 

честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

меёумолекулск 

им 

интеракцијама; 

 са азотом. Амино 

киселине. 

Протеини и ензими. 

Нуклеинске 

киселине. 

Алкалоиди. 

Антибиотици. 

Витамини. 

 

Хемијски аспекти 

загаёивања животне 

средине 

Загаёивање 

атмосфере. 

Загаёивање воде. 

Загаёивање 

земљишта 

2 

 испитује 

огледима физичка 

и хемијска својства 

одабраних 

неорганских, 

органских 

супстанци и 

биомолекула и 

препознаје физичке 

и хемијске промене 

супстанци; 

 именује и 

хемијским 

формулама 

приказује 

представнике 

различитих 

класа 

органских 

   

УКУПНО  18 



 

 

једињења 

узимајући у 

обзир појам 

структурне 

изомерије; 

 описује везу 

измеёу 

различитих 

органских 

једињења и 

биомолекула; 

 разликује 

једначине 

хемијских 

реакција 

неорганских и 

органских 

супстанци са 

аспекта 

термохемије и 

хемијске 

кинетике и 

повезује их са 

примерима из 

свакодневног 

живота; 

 пише једначине 

хемијских 

реакција 

представника 

класе 

органских и 

неорганских 

једињења; 

 описује 

структуру 

биомолекула и 

   



 

 

повезује је са 

њиховом 

биолошком 

активношћу; 

 наводи значај и 

употребу 

органских и 

неорганских 

супстанци у 

свакодневном 

животу; 

 препознаје 

важност 

природних и 

синтетичких 

биомолекула и 

наводи њихову 

улогу у живим 

системима; 

 безбедно по 

себе и друге 

рукује 

лабораторијски м 

прибором, посуёем 

и супстанцама; 

 примењује 

сигурне 

лабораторијске 

технике у 

руковању, 

складиштењу и 

одлагању 

супстанци и 

амбалаже 

сагласно 

принципима 

   



 

 

зелене хемије.    

 

 

I Планирање наставе и учења 

 

Планирање додатне наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној  недељи, наставника. Према могућностима ће бити 

обраёене теме, а што се експерименталног дела тиче, биће ураёен у оној мери коју омогућава опремљеност кабинета. У том смислу биће коришћене ИКТ, као замена. 

Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. 

 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији. 

Кроз часове додатне наставе оствариваће се следеће: да ученици овладају основама научног метода, развијају аналитичко и критичко мишљење, у складу са могућностима, раде на 

развијању експерименталног рада, решавају теоријске и експерименталне проблеме, израёују различите материјале који се могу користити и у настави ( табеле, шеме, слике, 

презентације и сл. ) а доминантоно припремају  за учешће на такмичењима из хемије. 

Додатна настава биће организована кроз индивидуални, рад у пару или групни рад, у зависности од броја ученика који је буде похаёао. 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника  и у књизи евиденције о образовно-васпитном 

раду, односно есДневнику. 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на додатној настави су предмет оцењивања и све активности могу бити и сумативно оцењене. 



 

 

Рачунарство и информатика 

Предмет: Рачунарство и информатика Разред: 

Други 

Одељење: II 

 

Циљ и задаци: 

 

Циљ додатне наставе рачунарства и информатике јесте проширивање знања ученика који се у већој мери интересују за предмет и који су на редовним часовима показали висок ниво 

савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и развијање такмичарског духа. 

Задаци: 

 

-Оспособљавање ученик да самостално одреёује начин решавања проблема (одреёује податке које треба прикупити, начин њихове организације у табеле и врсте анализе и 

визуализације погодне за одреёену врсту проблема). 

- Оспособљавање ученика да користе стечена знања за решавање реалних различитих проблема и изводи закључке на основу спроведених анализа. 

- Развијање способности да примењују анализу и обраду података у реалним проблемима. Организују веће количине података на начин погодан за обраду. Осмишљавају стратегије 

анализа и обрада података у циљу извлачења релевантних информација из података. 

-Способност да изводе закључке на основу добијених резултата. 

-Способност да имплементирају анализе дводимензионих података коришћењем угнежёених петљи. Имплементирају сортирање низа података неким 

елементарним алгоритмом (нпр. сортирањем селекцијом или сортирањем уметањем). 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

часова 

− разлику је типове података; 

− унесе и мења податке у табеле; 

− користи апсолутно и релативно 

адресирање; 

− сортира и филтрира 

податке по задатом 

критеријуму; 

− користи основне формуле за 

израчунавање статистика; 

− представи визуелно 

Програми за 

табеларна 

израчунавања 

1. Унос различитих типова података у 

табелу (нумерисаних, текстуалних, датум, 

време...) 

 

 

2. Појам адресе и различите 

могућности 

 

3. Сортирање и филтрирање 
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податке на oдговарајући 

начин; 

− форматира табеле и 

одштампа их; 

 4. Примена формула за 

израчунавање статистике 

 

 

5. Условно форматирање табела 

 

6. Визуелизација података 

 

7. Форматирање табеле и 

припрема за штампу 

 

 

8. Табеларна израчунавања 

 

− унесе серију (низ) 

података; 

− изврши једноставне анализе 

низа података (израчуна збир, 

просек, проценте, ...); 

− графички представи низове података 

(у облику линијског, стубичастог или 

секторског 

дијаграма); 

− унесе табеларне податке или их 

учита из локалних или удаљених 

датотека и сними их; 

− изврши основне анализе и обраде 

табеларних података (по врстама и 

по колонама); 

− изврши основне обраде табеларних 

података (сортирање, филтрирање, ...); 

Рад са подацима у 

текстуалном програмском 

језику 

9. Програмски језици и окружења 

погодна за анализу и обраду података 

 

 

10. Једноставне анализе низова података 

помоћу библиотечких функција (сабирање, 

просек, минимум, максимум, сортирање, 

филтрирање) 

 

11. Једноставне анализе низова података 

помоћу библиотечких функција (сабирање, 

просек, минимум, максимум, сортирање, 

филтрирање) 

 

12. Графичко представљање низова 

података 

 

13. Унос, анализа и графичко 

представљање низова података 

 

 

14. Обрада табеларно уписаних 
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  података (сортирање, 

филтрирање...) 

 

– имплементира основне 

алгоритме над једнодимензионим 

и дводимензионим серијама 

података; 

– примени угнежёене петље; 

– разуме принцип 

функционисања неколико 

алгоритама сортирања; 

– примењује сортирања за 

анализу података; 

– чита, анализира и уписује 

садржаје у текстуалну датотеку; 

– обраёује више датотека у 

структури директоријума. 

Програмирање 15. Основни алгоритми над 

серијама података (бројање, одреёивање збира, 

производа, просека, минимума, максимума, 

линеарна претрага, филтрирање...) 

 

16. Основни алгоритми над 

серијама података 

 

 

17. Основни алгоритми над 

серијама података 

 

18. Основни алгоритми над 

серијама података 
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  19. Основни алгоритми над серијама 

података 

 

  
20. Основни алгоритми над серијама 

података 

 

   

21. Угнежёене петље 

 

  
22. Основни алгоритми над серијама 

података 

 

  
23. Сортирање и примена 

 

  
24. Сортирање и примена 

 

  
25. Рад са датотекама и директоријумима 

 



 

 

  26. Рад са датотекама и 

директоријумима 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не већим од 15 ученика. 

Hа почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. 

При реализацији програма дати предност пројектној, прблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. 

Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима 

када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају 

из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса 

различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају 

конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују 

уводи ученике у нове области. 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће 

методе, актиности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и 

свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду 

да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе 

треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на 

остваривање појединачних исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају математичке 

правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе 

уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и 

наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, 

(истраживање по кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи од 



 

 

наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Централна тема наставе рачунарства и информатике у другом разреду је анализа и обрада података. Тема се обраёује на кроз три различита приступа. Први приступ је употреба 

програма за табеларна израчунавања (нпр. Microsoft Excel, LibreOffice Calc) уз коришћење њихових уграёених могућности за анализу и обраду података (уграёене функције уз 

коришћење специјализованог графичког- корисничког интерфејса). Други приступ је употреба специјализованих програмских језика и окружења (нпр. Jupyter/ Python, Matlab, Octave, 

R) уз употребу уграёених, библиотечких функција за анализу и обраду података. На крају, трећи приступ је употреба класичних програмских језика и ручна имплементација основних 

алгоритама за анализу и обраду података. Имајући ово у виду, исте или веома сличне задатке је могуће решавати кроз сва три приступа, на различите начине. На пример, задатак 

сортирања списка ученика по броју поена на контролном задатку се може прво решити његовим уношењем у програм за табеларна израчунавања и задавањем команде једноставним 

одабиром у менију тј. кликом на дугме, затим се може решити тако што се подаци учитавају у листу или неку другу адекватну структуру података и сортирају позивом библиотечке 

функције за сортирање и на крају се може решити коришћењем петљи и имплементацијом неког елементарног сортирања. Редослед излагања ових тема не би требало мењати, како би 

се постигло поступно повећање сложености градива. 

Анализа и обрада података представљу веома важну тему готово у свим професијама и извоёење закључака на основу података представља изузетно важну вештину свих будућих 

академских граёана. Стога је пожељно све време инсистирати да ученици доносе закључке на основу података и изведених статистика. Пожељно је да подаци долазе из домена који су 

блиски и разумљиви ученицима (нпр. електронски дневник, спортски резултати, статистике претраге интернета или посета друштвеним мрежама, временски и географски подаци) и да 

сами подаци буду што је више могуће реални (могуће их је, на пример, преузимати са портала отворених података Републике Србије https://data.gov.rs/ или са сајта Републичког завода 

за статистику Србије http://www.stat.gov.rs). 

Потребно је да се говори о безбедности и интегритету података, опасностима и начинима заштите права приступа подацима, тј. важно је да ученик правилно користи податке у 

погледу поверљивости и заштите интегритета података, правилног дељења и управљања подацима. Ова тема треба да се провлачи кроз све три предвиёене области. 

Програми за табеларна израчунавања (8 часова) 

Упознати ученике са програмима за табеларна израчунавања, њиховим могућностима и основним сценаријима употребе. Објаснити основне појмове у програмима за рад са 

табелама (табела, врста, колона, ћелија,…) и указати на њихову општост у раду са подацима. 

При уношењу података у табелу, објаснити разлику измеёу различитих типова података (нумерички формати, датум и време), као и грешке које могу из тога да настану. У том 

смислу представити алате за валидацију података, увоёењем ограничења која се тичу врсте података или вредности које корисници уносе у ћелију, као и додавања могућности избора 

из падајуће листе. 

Приликом баратања са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, премештање, копирање,…), указати на општост ових команди и упоредити их са сличним командама у 

програмима за обраду текста. 

Код трансформација табеле указати на различите могућности додавања или одузимања редова, или колона у табели. Објаснити појам опсега тј. распона ћелија. 

http://www.stat.gov.rs/


 

 

Код форматирања приказа податка у ћелији, приказати на примерима могућност различитог тумачења истог нумеричког податка (број, датум, време). Указати на предности 

условног форматирања које омогућава означавање ћелије одреёеном бојом у зависности од вредности ћелије, коришћењем већ уграёених правила као и дефинисање нових правила 

коришћењем формула. 

Такоёе, нагласити важност доброг приказа података (висине и ширине ћелија, фонта, поравнања) и истицања појединих података или група података раздвајањем различитим 

типовима линија и бојењем или сенчењем. Представити опције за побољшање прегледности података груписањем редова и колона, као и замрзавањем изабране области како би иста 

била стално видљива при прегледу остатка садржаја радног листа. 

Указати на повезаност података у табели и могућност добијања изведених података применом формула. Објаснити појам адресе и различите могућности референцирања ћелија. 

Указати на различите могућности додељивања имена подацима или групама података и предности коришћења имена. Приказати функције уграёене у програм и обратити пажњу на 

најосновније функције, посебно за сумирање, сортирање, филтрирање, а затим показати многобројност и применљивост осталих уграёених функција. Показати математичке, 

статистичке функције, функције за текст и време, референцирање итд. Примери могу бити статистика одељења, и статистика свих одељења на нивоу школе (или разреда) укључујући 

просек, успех, успех по предметима, издвајање датума роёења из ЈМБГ, одреёивање дана у недељи кад је ученик роёен, ко је најстарији, најмлаёи, раздвајање имена и презимена из 

табеле са уклањањем вишкова знакова (празнине), спајање имена и презимена уз кориговање великих слова тамо где треба, сортирање, филтрирање по различитим захтевима, итд. 

Указати на различите могућности аутоматског уношења података у серији. 

Посебну пажњу посветити различитим могућностима графичког представљања података. Указати на промене података дефинисаних у табели формулама, и графикону у случају 

измене појединих података у табели. Указати на могућност накнадних промена у графикону, како у тексту, тако и у размери и бојама (позадине слова, скале, боја, промена величине, 

лабеле…). 

Показати анализу података кроз креирање и примену изведених (пивот) табела. Указати на потребу да подаци морају бити добро припремљени, и како се накнадно пивот табела 

мења и анализира, чиме се добијају различити погледи на почетни скуп података. 

Указати на важност претходног прегледа података и графикона пре штампања, као и на основне опције при штампању. 

Све појмове уводити кроз демонстрацију на реалним примерима. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами 

практично испробати оно што је демонстрирао наставник. 

 

 

Рад са подацима у текстуалном програмском језику (6 часова) 

Анализа и обрада података коришћењем прилагоёених програмских окружења (попут Jupyter/Python, Matlab, Оctave, R). Све време вршити пореёење овог приступа са 

решавањем истих задатака помоћу програма за табеларна израучунавања и истицати предности и мане једног у односу на други. 

Објаснити начине како се може унети серија (низ) података (навоёењем података директно у програмском коду, учитавањем са стандардног улаза или из локалне или удаљене 

датотеке). Објаснити како се подаци могу графички приказати у облику линијског, стубичастог (хистограм) или секторског (пита) дијаграма. Код формирања графикона објаснити 

начине форматирања њиховог визуелног приказа (нпр. постављање боја графикона, ознака на осама, легенди, ...). Приказати и могућности истовременог приказа више графикона. На 

пример, на истом графикону приказати просечне температуре током 12 месеци у једном граду северног умереног, једном граду 



 

 

жарког и једног граду јужног умереног појаса (нпр. у Београду, Најробију и Мелбурну), паралелни приказ просечне оцене ученика и број изостанака по одељењима, итд. 

Приказати основне анализе података извоёењем елементарних дескриптивних статистика применом одговарајућих већ дефинисаних функција (збира, просека, минимума, 

максимума, ...). На пример, на основу серије висина ученика одељења одредити висину најнижег и висину највишег ученика, као и просечну висину ученика 

Осим једнодимензионалних серија података приказати и рад са вишедимензионалним, табеларно записаним подацима. Приказати креирање, унос, анализу и обраду табеларно 

представљених података. Након уноса табеларних података приказати како се врши анализа података по врстама и колонама. На пример, уноси се серија података (температура 

измерена током једне недеље три пута на дан (ујутру, у подне и увече), приказати графички температуре за сваки део дана и израчунати и приказати просечну температуру за сваки део 

дана. Објаснити додавање нових редова и колона, као и уписивање табела у датотеку. 

Објаснити примене сортирања тј. преуреёивање елемената серије или редова табеле како би се пореёали по величини по неком критеријуму (нумерички, лексикографски). На 

пример, осим што нам сортирање олакшава претрагу података (податке о конкретном ученику много брже проналазимо када је списак сортиран), након сортирања лако можемо да 

идентификујемо и елиминишемо дупликате. 

Указати на примене филтрирања података, тј. издвајања елемената серије или редова табеле који задовољавају неке услове (нпр. редови у којима су наведене подаци о 

девојчицама), као и бројању редова табеле који имају неке особине (фреквенцијска анализа) и одреёивања статистика филтрираних података. На пример, желимо да одредимо колико 

имамо мушких или женских особа у одељењу, колика је разлика измеёу просечне висине дечака и просечне висине девојчица и слично. 

појмове уводити кроз демонстрацију на примерима реалних података. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами 

практично испробати оно што је демонстрирао наставник. 

Програмирање (12 часова) 

Циљ овог сегмента је упознавање ученика са алгоритмима који леже у основи анализе и обраде података и упознавање ученика са њиховом имплементацијом у класичном 

програмском језику, без коришћења готових библиотечких функционалности. Кроз то ученик учи опште технике дизајна и анализе алгоритама и програмирања. Централни концепт 

представља концепт итерације, док је централна структура података серија тј. низ података (било складиштена у меморији, учитана елемент по елемент са улаза или из датотеке или 

генерисана на основу неког правилног итеративног поступка) и касније матрица (дводимензионални низ тј. табела). 

Концепт итерације увести кроз примере обраде малих серија података (серија које садрже 3–5 података). На пример, увести алгоритме израчунавања минимума три броја, 

уопштити на израчунавање минимума пет бројева (без коришћења петље), а затим уопштити на минимум серије од n бројева (уз коришћење петље). 

Приказати итеративне алгоритме израчунавања елементарних статистика серија бројева (броја елемената, збира, производа, просека, минимума, максимума, ...). Алгоритме 

илустровати на серијама података који се учитавају са улаза као и на серијама елемената складиштеним у низове у меморији (нпр. одреёивање просека бројева учитаних са улаза и 

одреёивање броја који је најближи просеку, што захтева учитавање елемената у низ, одреёивање просека у првом пролазу и затим одреёивање најближег броја у другом просеку). 

Приказати примене ових алгоритама у домену математике (на пример, приликом израчунавања факторијела и степена користи се алгоритам израчунавања производа серије 

елемената), али и у домену решавања реалних проблема (на пример, израчунавања просека оцена). 



 

 

Нагласити важну улогу угњежёених петљи у обради једнодимензионалних низова података (на пример, при сортирању, али и при извоёењу других сложенијих проблема) и 

дводимензионалних низова података (на пример, приликом израчунавања статистика свих врста или колона табеларно записаних података). Наредбе понављања се могу комбиновати 

тако да се једна петља извршава унутар друге, при чему се могу комбиновати и различите врсте петљи (нпр. for и while). Детаљно објаснити рад унутрашње и спољашње петље. 

Објаснити понашање наредби за прекид и наставак петљи (break и continue) у контексту угнежёених петљи. 

Приказати учитавање података из текстуалних датотека и њихово складиштење (уписивање садржаја) у текстуалне датотеке. 

Приказати и могућност анализе и обраде података из више датотека у структури директоријума. 

Основне концепте уводити кроз демонстрацију на примерима. Од самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све сложеније примере кроз које ће сами 

практично испробати оно што је демонстрирао наставник. 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. Тај процес 

започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака 

активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана 

понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата 

праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор 

података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој 

ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите 

oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, 

финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије. 

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику 

дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано 

анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе. 



 

 

Музичка култура 

Разред II 

 

Предмет музичка култура 

 

За ученике чије се интересовање и љубав за музику не могу задовољити оним што им пружа редовна настава, могу се организовати додатна настава или секције.У зависности од 

афинитета, креативних способности или извоёачких могућности ученика, рад се може организовати кроз следеће активности: 

– солистичко певање; 

– групе певача; 

– „Мала школа инструмента” (клавир, гитара, тамбуре...); 

– групе инструмената; 

– млади композитори; 

– млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово заборављених песама средине у којој живе). 

 

 

Циљ је разумевање,препознавање,отклањање нејасноћа брже и квалитетније усвајање знања умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета. 

 

едни број 

наставне теме 

Број часова Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1 5 Музика 

Романтизма 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 



 

 

2 5 Опера индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

3 5 Неокласицизам индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

 

 

 

 

Ликовна култура 

Циљеви додатне наставе: 

- продубљивање знања стечених на редовној настави; 

- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима; 

- откривати код ученика све расположиве могућности за ликовне активности и за разумевање ликовних дела и оплемењивати их. 

 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика; 

- увоёење ученика у свет ликовних вредности и стваралачког мишљења кроз практичне и теоријске задатке; 

- омогућавање схватања уметничког дела у културно-историјским условима; 

- омогућавање ученицима да стечена практична и теоретска знања усвоје као систем применљив у будућим заниманјима; 

- познавање ликовног наслеёа наше земље, како би ученици развијали смисао, осећања и потебу неговања културних тековина; 

-упознавање ликовних законитости кроз самостална ликовна остварења; 

- увоёење ученика у свет опажања и доживљавања ликовних дела и развијање личног односа према властитим и туёим ликовним делима ; 



 

 

- омогућавање критичког односа према делима ликовних уметности, као и према поставкама теорије и историје уметности; 

- упознавање основних одлика и развоја уметности у друштвено-историјским раздобљима код нас и у свету; 

- омогућавање свестраног развоја ученикове личности, његових, како емоционално-доживљених, тако и интелектуално-креативних способности; 

- омогућавање разумевања уметности које доприноси оплемењивању демократије и толеранције; 

- истицање да универзалност ликовног језика утиче на укиданје језичких, националних и расних раздвајања; 

- праћење ликовних догаёаја и посете музејима и галеријама треба да постане навика за развој целовите личности. 

 

Исходи додатне наставе: 

- ученик има висок квалитет стечених знања, уме да их примењује, да се према садржајима односи критички, да користи литературу и способности у односу на градиво које се 

обраёује на редовној настави; 

- ученик је способан да осмисли и реализује пројекат за конкурс; 

- ученик је способан да презентује пројекат другим ученицима. 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

-обликује презентације усклаёујући 

текст и слику; 

-укаже на сличности, разлике и 

меёусобни утицај уметности 

одреёених култура, цивилизација и 

периода; 

-издваја кључне информације из 

текста и слике; 

 

 

Садржај уметничког 

дела: мотиви и теме 
кроз епохе. 

 

 

 

Уметност кроз 

епохе 
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-користи уметничко наслеёе као 

подстицај за стваралачки рад; 

-изражава своја интересовања и 

естетске доживљаје одабраним 

средствима и техникама; 

 

Културно наслеђе као 

извор инспирације 

савремених стваралаца. 

Човек и простор; 

Скулптуре у пленеру; 

Пејзаж и архитектура; 

Реални и 

имагинарни 

простор 
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Физичко и здравствено васпитање 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе 

интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и 

да се усавршавају одреёени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

 

-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

- Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

 

 

Провера физичких 

способности(иницијал но 

тестирање) 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 
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Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским 

дисциплинама треба 

радити на развијању 

основних 

моторичких особина 

за дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања на 

кратке и 
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  средње стазе: 

- 100 м ученици и 

ученице; 

- 800 м ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 100 м 

ученици и ученице 

 

Вежбање технике 

трчања на средњим 

стазама умереним 

интезитетом и 

различитим темпом 

у трајању од 5 до 10 

мин. 

Крос: јесењи и 

пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: Скок 

удаљ техником 

увинућа Скок 

увис леёном 

Бацања: Бацање 

кугле, једна од 

рационалних 

техника (ученице 4 

кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести 

 



 

 

  такмичења у 

одељењу, на 

резултат, у свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама. 

 

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика са 

елементима акробатике: 

Вежбе на справама и тлу 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 
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Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре; 

• Даље проширивање 

и продубљавање 

техничко- тактичке 

припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом 

за дату игру. На 

основу претходних 

умења у техници и 

тактици наставник 

планира конкретне 

садржаје из спортске 

игре; 
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  • Актив 

наставника, према 

програму који сам 

доноси (из програма 

трећег разреда 

(програм по избору 

ученика) у складу са 

могућностима школе, 

организује наставу за 

коју ученици покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико 

је могуће, 

организовати наставу 

пливања (посебно 

обуку 

за непливаче). 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће 

методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и 

свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду 

да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као 

циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних 

исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 



 

 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика 

ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове 

професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похаёају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и  теоријском 

наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка 

и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 

часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других 

ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у конкретним условима. Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

6) Компетенцију за целоживотно учење 

7) Комуникацију 

8) Решавање проблема 

9) Сарадњу 



 

 

10) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и 

потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне 

методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се 

квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких 

достигнућа ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање  у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну практичну наставу, 

допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног 

унапреёивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са 

спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и 

васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 

унапреёивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење 

и вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају 

се кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапреёење 

практичног вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије 

учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са 



 

 

намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, 

пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, 

аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања 

одреёених тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да пронаёе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других; 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се јављају. 

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одреёеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима. 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у 

складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе 

на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Допунска настава 

 

Српски језик и књижевност 

 

 

 

 

Енглески 
 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДОПУНСКА 

НАСТАВА 



 

 

Циљ: Омогућавање ученицима који заостају у савлаёивању образовно-васпитних садржаја да се лакше укључују у редовни васпитно- образовни процес. 

Разред: трећи 

 

Смер: друштвено-језички 

 

Годишњи фонд часова:37 

 

ОБЛАСТ ИСХОДИ САДРЖАЈ 

Разумевање говора – разуме и извршава упутства и налоге за различите 

активности, у приватним и јавним комуникативним 

Граматички садржаји: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разумевање прочитаног 

текста 

ситуацијама, исказане стандарднојезичком артикулаци- 

јом, уз минимално ометање позадинским шумовима; 

– разуме општи садржај и важније појединости монолошких излагања у 

вези са друштвено релевантним и узрасно примереним темама, уколико 

се користи стандардни језик; 

– разуме општи смисао и најважније појединости информативних 

прилога из различитих медија о познатим, друштвено и узрасно 

релевантним темама, у којима се користи стандардни говор; 

– разуме битне елементе садржаја у краћим аудио и аудио-визуелним 

формама, у којима се обраёују блиске, познате и узрасно примерене теме 

– разуме општи садржај и идентификује важније појединости 

дијалошких форми у којима учествује двоје или више говорника, 

уколико је реч о размени информација,мишљења и ставова на познате 

и блиске теме из свакодневног живота, уз употребу стандарднојезичких 

елемената и споријег ритма; 

– разуме општи садржај и идентификује важније појединости 

дијалошких форми у којима учествује двоје или више говорника, 

уколико је реч о размени информација, мишљења и ставова на познате и 

блиске теме из свакодневног живота, уз употребу стандарднојезичких 

елемената и споријег ритма, уз евентуална понављања и појашњења; 

– разуме садржај и већину тематски повезаних појединости у текстовима 

савремене музике различитих жанрова, уз поновљена слушања и 

одговарајућу припрему 

 

 

– примењује стратегије читања које омогућавају откривање 

значења непознатих речи; 

– разуме општи садржај и најважније појединости дужих текстова 

у вези с темама везаним за лична интересовања; 

Именице 

-Именице у функцији придева 

-Саксонски генитив 

Члан 

-Употреба одреёеног и неодреёеног члана. 

Изостављање члана. 

Заменице и детерминатори 

-Присвојне 

-Повратне. 

Придеви и прилози 

-Прилози учесталости 

-Компаративи и суперлативи 

Предлози 

-Предлози после именица (нпр. difference 

between) 

-Предлози после глагола (нпр. talk to, look at). 

-Предлози са превозним средствима (by, on, get 

in/into/on/onto/off/out of) 

Везници 

Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, 

but, or, yet, so. 

Творба речи 

-Суфикси за именице које означавају занимања –

er/or, -ist, 

-ician 

-Префикси и суфикси за творбу глагола (dis-,mis-, re-

; -ize, -fy) 

-Фразални глаголи са on, off, up, down... ( нпр. go on, 

take off,cut down). 

Глаголи 

-Обнављање обраёених глаголских времена са 

посебним акцентом на употреби прошлих 

времена: 

Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Past Perfect, 

Present Perfect Continuous 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено изражавање 

– разуме општи садржај и најважнијепојединости 

аутентичних, адаптираних и неаутентичних дужих текстова у вези с 

блиским темама; 

– разуме општи садржај и најважније појединости текстова о мање 

познатим темама, које спадају у шири спектар интересовања; 

– разуме општи садржај и најважније појединости дужих текстова о 

различитим конкретним и делимично апстрактним темама; 

– разуме текстове који садрже различита упутства; 

– разуме дуже и сложеније савремене књижевне текстове 

различитих жанрова, примерене узрасту; 

 

 

– користи самостално циљни језик као језик 

комуникације; 

– говори, с лакоћом, о познатим темама и темама које су из домена 

његовог интересовања на кохерентан начин, примењујући познату 

лексичку граёу и језичке структуре; 

– препричава неки догаёај или дешавање и износи очекивања у 

вези са тим; 

– укратко образлаже и објашњава разлоге догаёаја или дешавања; 

– образлаже своје мишљење и реагује на мишљење других; 

– излаже пред публиком, на разумљив начин, унапред припремљену 

презентацију на познате и одабране теме уз помоћ визуеалног 

подстицаја; 

– током и после презентације разуме питања у вези са темом, одговара 

на њих и пружа додатна објашњења; 

– учествује у дијалогу и размењује мишљења и информације 

у вези са својим окружењем и свакодневним ситуацијама; 

– интерпретира тематски прилагоёене песме, рецитације и 

скечеве; 

– користи интонацију, ритам и висину гласа у складу са 

-Used to/would за уобичајене радње у 

прошлости 

-Will/going to за предвиёање 

-Модални глаголи (may/might; must/have to; must 

/mustn’t / needn’t;) 

-Пасивни глаголски облици и 

конструкције 

Реченица 

-Питања:WH-questions 

(who/whom/whose/which/what као субјекат 

и објекат у питањима; WHAT/HOW са мерама, нпр. 

What size/weight/length ...? How big/heavy/long... ?) 

-Tag questions (у потврдним, одричним и реченицама 

са Let’s ...) 

-Погодбене реченице 

(потенцијалне,иреалне). 

-Неуправни говор (са и без слагања времена) 

 

 

Тематске области 

-свакодневни живот (организација времена, 

послова, слободно време) 

-свет рада (перспективе и образовни системи) 

-интересантне животне приче и догаёаји 

-живи свет и заштита човекове околине 

-научна достигнућа, модерне технологије и свет 

компјутера (распрострањеност, примена, корист и 

негативне стране) 

-медији и комуникација 

-храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и 

пића у земљама света) 

-потрошачко друштво 



 

 

 

 

 

Писмено изражавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокултурна 

компетенција 

сопственом комуникативном намером и са степеном 

формалности говорне ситуације; 

 

 

– пише текст примењујући правила правописа и интерпункције, 

поштујући основна начела организације текста; 

– пише текстове о блиским темама из свог окружења и подручја 

интересовања; 

– пише краће прегледе/ сажетке књига, филмова, тв емисија и сл. 

користећи једноставне изразе; 

– описује утиске, мишљења, осећања, истиче предности и мане неке 

појаве или поступка; 

– пише белешке, поруке (имејлове, смс поруке и сл.), детаљне 

извештаје у којима тражи или преноси релевантне информације; 

– пише одговоре у којима тражи и преноси релевантне информације и 

објашњења користећи стандардне формуле писаног изражавања; 

– пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и 

очекивања износећи личан став и аргументе сложенијим језичким 

средствима; 

– пише текстове према моделу, тумачи и описује илустрације, 

табеле, слике, графиконе, истичући релевантне детаље; 

– пише неформална писма/мејлове/позивнице и сл. користећи се 

устаљеним изразима заодбијање/прихватање позива, извињења и 

сл. 

 

 

-познаје основне одлике екосистема и друштвеног система земаља чији 

језик учи и разуме њихову меёусобну условљеност; 

– објашњава на једноставан начин традиционално схваћене 

одлике властите културе припадницима страних култура; 

– објашњава, на једноставан начин, традиционално схваћене одлике 

култура чији језик учи припадницима 

-спортови и спортске манифестације 

-Србија – моја домовина 

познати градови и њихове знаменитости 

- региони и земље у 

којима се говори циљни језик 

-европа и заједнички живот народа 

 

Комуникативне функције 

-представљање себе и других 

-поздрављање (састајање, растанак; формално, 

неформално, регионално специфично) 

-идентификација и именовање особа, објеката, 

боја, бројева итд. 

-давање једноставних упутстава и команди 

-изражавање молби и захвалности 

-изражавање извињења изражавање потврде 

и негирање 

-изражавање допадања и недопадања 

-изражавање физичких сензација и потреба 

-исказивање просторних и временских односа 

-давање и тражење информација и 

обавештења 

-описивање и упореёивање лица и предмета 

-изрицање забране и реаговање на забрану 

-изражавање припадања и поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 

-тражење и давање дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и обавезности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медијација 

властите културе; 

– увиёа и разуме да поступци учесника у свакодневним комуникативним 

ситуацијама могу да буду протумачени на различите начине; 

– увиёа и разуме постојање културног плуралитета у својој земљи и 

земљама чији језик учи; 

– реагује адекватно на најчешће облике примереног и непримереног 

понашања у контексту културе земље/ земаља чији језик учи, 

примењујући обрасце љубазног понашања; 

– користи фреквентније регистре у комуникацији на страном језику 

у складу са степеном формалности комуникативне ситуације; 

– користи на креативан начин ограничена знања из различитих 

језика како би успешно остварио комуникативну намеру; 

– истражује различите аспекте култура земље/ земаља чији језик учи у 

оквиру својих интересовања; 

– користи савремене видове комуникације у откривању културе земље/ 

земаља чији језик учи; 

– користи знање страног језика у различитим видовима реалне 

комуникације 

 

 

 

– преноси, на структурисан начин, основне информација из више 

сродних текстова, у писаном и усменом облику; 

– преноси општи садржај из текстуалних извора у којима се износе 

различити ставови, у писаном облику; 

– преноси, у усменом облику, садржај усменог излагања или писаног 

текста прилагоёавајући регистар и стил потребама комуникативне 

ситуације; 

– посредује у неформалној усменој интеракцији уз уважавање 

различитих културних вредности и избегавајући двосмислености и 

нејасноће 

-исказивање сумње и несигурности 



 

 

Задаци: 

- ближе одреёивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате; 

- савлаёивање овако утврёених садржаја треба више ускладити са потребама и могућностима ученика за које се организује овакав рад; 

- пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог напредовања. 

 

 

Садржаји су идентични прописаном наставном плану и програму. Избор, ширина идубина обраде, као и дидактичко-методички поступци, у овим облицима рада су, више него 

обично, под утицајем индивидуалних карактеристика ученика укључених у допунски рад. 

 

 

I Планирање наставе и учења   

 

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Претходном табелом су 

обухваћене све теме и сви садржаји, Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу.  

 

II Оставаривање наставе и учења   

 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – учионици..   

 

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похаёају. Може се остваривати кроз усмени и писани рад, различита 

вежбања и тестове, домаће задатке. Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке решавају задатке, одговарају на питања. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења   

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника и у књизи евиденције о образовно-

васпитном раду, односно есДневнику.  

 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања свих активности , усмена одговарања, ураёене писане провере . 

 

 

Француски језик 

План и програм рада допунске наставе 



 

 

Назив наставног предмета-Француски језик 

 

Циљ.-Оспособљавање ученика за савладавање страног језика,развој језичких компетенција,говорног и писменог 

изражавања,изражавање својих осећања,решавање проблема уз помоћ наставника,целоживотно учење,сарадња.... 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

-Ученик разуме аудио и ведео 

снимак 

-Правилно чита и 

акцентује речи 

-Разуме општи смисао поруке 

-Уз подршку наставника 

разликује именску и 

глаголску групу 

 

 

 

Compréhension 

orale-réception 

 

 

 

Lecture des textes Groupe 

du nom Groupe du verbe 

 

 

 

10 

 

-Правилно изговара 

назале 

-разликује делове 

реченице 

-Правилно употребљава 

времена 

-Богати речнички фонд 

-Самостално или уз помоћ 

води 

конверзацију на задату тему 

-Води дијалог са осталим 

ученицима 

-Правилно пише краће 

реченице 

-Преводи 

једноставан,прилагођен текст 

 

 

 

 

 

Compréhension écrite-

Production 

 

 

Interaction 

 

 

Médiation 

Phonétique 

Morphosytaxe 

 

 

 

 

Syntaxe 

Lexicologie 

 

 

Conversation 

Traduction 

10 
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7 



 

 

   

Укупно 

 

 

37 

 

I Планирање наставе и учења 

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Претходном табелом су 

обухваћене све теме и сви садржаји, јер се не може унапред знати који ученици ће имати проблема и у којим темама. 

Одреёивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – учионици.. 

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похаёају. Може се остваривати кроз усмени и писани рад, различита 

вежбања и тестове, домаће задатке. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији наставника и у књизи евиденције о образовно-

васпитном раду, односно есДневнику. 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања и све активности , усмена одговарања, ураёене писане провере могу бити 

 

 

 

 

 

Филозофија 

Историја 

Допунска настава 

 

Наставни предмет:Историја Смер: 

Друштвено-језички Разред: трећи 



 

 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета 

 

 

 

Област/Тема 
рој 

ова 
Садржај Исходи 

Меёународни 

односи, савези и 

кризе 

4 Меёудржавни 

односи 

Наполеонови 

ратови Револуције 

1848/49. 

Кримски рат 

− идентификује узроке и последице историј- ских догаёаја, 

појава и процеса из опште 

и националне историје; 

− анализира историјске догаёаје и појаве на основу 

доступних визуелних, аудио-ви- зуелних извора и 

статистички-табеларно обраёених података; 



 

 

  Граёански рат у 

САД 

Империјализам 

Блоковске поделе и 

савези великих сила 

Источно питање Ратови за 

српско национално 

ослобоёење у 19. веку 

Балкански ратови 

Велики рат 

− наведе типове државних уреёења у перио- 

ду новог века; 

− користи хронолошке одреднице и исправним 

хронолошким редоследом наводи кључне догаёаје, 

појаве, процесе и личности; 

− у усменом и писаном излагању користи основне научне и 

историјске појмове; 

− пореди изворе различите сазнајне вред- ности и 

процени њихову релевантност за истраживање; 

− примењује основну методологију у еле- ментарном 

историјском истраживању и резултате презентује у 

усменом, писаном, или дигиталном облику; 

− анализира специфичности и утицај меёународних 

односа на положај држава и народа; 

− на основу датих примера изводи закључак о повезаности 

појава и процеса из наци- оналне историје са појавама и 

процесима 

у регионалним, европским и светским оквирима; 

− анализира положај и начин живота деце, жена и 

мушкараца, припадника разли- читих друштвених 

слојева и мањинских група у у новом веку; 

− учествује у организовању и спровоёењу заједничких 

активности у школи или ло- калној заједници које 

подстичу друштвену одговорност и неговање културе 

сећања; 

− користи сазнања из других научних области, 

ради потпунијег сагледавања историјских појава и 

процеса; 

− анализира развој и промене државних институција у 

новом веку; 

− препозна историјске корене савремених институција 

и друштвених појава; 



 

 

   − наводи најважније одлике српске држав- 

ности у новом веку; 

− идентификује најважније друштвене групе, њихове 

улоге и односе у периоду новог века; 

− анализира структуру и особености срп- ског друштва 

и уочава промене изазване политичким и економским 

процесима у периоду новог века; 

− наведе специфичности друштвених поја- ва, процеса, 

политичких идеја, ставова по- јединаца и група насталих 

у новом веку; 

− анализира, на примерима, процес настан- ка модерних 

нација; 

− повезује појаву нових идеја, научног, технолошког и 

културног напретка са про- менама у друштву, 

привреди, образовању и начину живота; 

− уочава утицај и улогу књижевних и умет- ничких дела 

на формирање националног идентитета у прошлости; 

− уочава важност одреёених историјских догаёаја и 

личности кроз истраживање меморијала у локалној 

заједници, допри- носећи неговању културе сећања; 

− препознаје и пореди различита виёења једне 

историјске појаве, личности или догаёаја на основу 

тумачења историјских извора; 

Држава и 

институције 

5 Типови државних 

уреёења Монархија 

Република Револуције 

и њихове тековине 

Уставност Структура, 

унутрашње 

− идентификује узроке и последице историј- 

ских догаёаја, појава и процеса из опште и 

националне историје; 

− анализира историјске догаёаје и појаве на основу 

доступних визуелних, аудио-ви- зуелних извора и 

статистички-табеларно обраёених података; 

− наведе типове државних уреёења у перио- ду новог века; 



 

 

  уреёење и 

институције 

Скупштина и 

парламентаризам 

Законодавство, 

државна управа и 

војска 

Односи државе и цркве, 

секуларизација 

Стварање националних 

држава и нестанак импе- 

рија 

Стварање модерне 

српске државе Српски 

народ под страном 

влашћу Српска 

Војводина Независност 

Србије и Црне Горе 

Развој српске 

државности и 

уставности Кнежевина 

Србија Краљевина 

Србија 

− користи хронолошке одреднице и 

исправним хронолошким редоследом наводи кључне 

догаёаје, појаве, процесе и личности; 

− у усменом и писаном излагању користи основне научне и 

историјске појмове; 

− пореди изворе различите сазнајне вред- ности и 

процени њихову релевантност за истраживање; 

− примењује основну методологију у еле- ментарном 

историјском истраживању и резултате презентује у 

усменом, писаном, или дигиталном облику; 

− анализира специфичности и утицај меёународних 

односа на положај држава и народа; 

− на основу датих примера изводи закључак о повезаности 

појава и процеса из наци- оналне историје са појавама и 

процесима 

у регионалним, европским и светским оквирима; 

− анализира положај и начин живота деце, жена и 

мушкараца, припадника разли- читих друштвених 

слојева и мањинских група у у новом веку; 

− учествује у организовању и спровоёењу заједничких 

активности у школи или ло- калној заједници које 

подстичу друштвену одговорност и неговање културе 

сећања; 

− користи сазнања из других научних области, 

ради потпунијег сагледавања историјских појава и 

процеса; 

− анализира развој и промене државних институција 

у новом веку; 

− препозна историјске корене савремених институција 

и друштвених појава; 

− наводи најважније одлике српске држав- ности у 

новом веку; 



 

 

   − идентификује најважније друштвене 

групе, њихове улоге и односе у периоду новог века; 

− анализира структуру и особености срп- ског друштва 

и уочава промене изазване политичким и економским 

процесима у периоду новог века; 

− наведе специфичности друштвених поја- ва, процеса, 

политичких идеја, ставова по- јединаца и група насталих 

у новом веку; 

− анализира, на примерима, процес настан- ка модерних 

нација; 

− повезује појаву нових идеја, научног, технолошког и 

културног напретка са про- менама у друштву, 

привреди, образовању и начину живота; 

− уочава утицај и улогу књижевних и умет- ничких дела 

на формирање националног идентитета у прошлости; 

− уочава важност одреёених историјских догаёаја и 

личности кроз истраживање меморијала у локалној 

заједници, допри- носећи неговању културе сећања; 

− препознаје и пореди различита виёења једне 

историјске појаве, личности или догаёаја на основу 

тумачења историјских извора; 

    

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

IIОставаривање наставе и учења 



 

 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

IIIПраћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Географија 

Назив предмета : Географија – допунска настава 

 

Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : трећи 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за 

ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, 

оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

– користи картографски 

метод у објашњавању 

процеса у 

географском 

 

Географски 

положај Србије у 

Европи 

Балканско 

полуострво и 

Подунавље. 

 

Физичко-географски 

 

 

1 



 

 

простору; 

– анализира и израёује 

тематске карте; 

 положај. 

 

Друштвено- географски 

положај. 

 

Територија и 

границе Србије 

 

– користи 

картографски метод у 

објашњавању процеса у 

географском простору; 

– анализира и израёује 

тематске карте; 

– реализује 

истраживачки пројекат 

на задату тему; 

 

 

 

 

Физичко- 

географске 

карактеристике 

 

 

 

Рељеф. Клима. 

Воде. 

Земљиште. 

Биогеографске 

зоне 
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–анализира утицај 

природних и 

друштвених фактора на 

развој привреде у 

целини и појединих 

привредних делатности; 

– доводи у везу ниво 

развијености привреде у 

целини и појединих 

привредних грана са 

стањем животне средине 

и социјалним односима у 

изабраним регијама 

 

 

 

 

 

 

 

Друштвено- 

географске 

карактеристике 

 

 

 

 

 

 

 

Становништво. 

Насеља. 

Привреда. 
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– издваја економско- 

географске регије света 

користећи изворе 

економске статистике и 

тематске економске карте; 

 

анализира везе измеёу 

природних ресурса, 

демографских процеса и 

степена економског 

развоја на примерима 

регија уз помоћ 

географске 

карте и ИКТ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионализација 

Србије 

Принципи 

регионализације. 

Политичко- 

административни 

принцип 

регионализације. 

Географска 

регионализација. 

Београдска регија. 

Војводина. 

Косово и Метохија. 

Шумадија. 

Западно Поморавље. 

Велико Поморавље. Јужно 

Поморавље. 

Источна Србија. Западна 

Србија. Старовлашко-

рашка висија. Ибарско- 

копаонички крај. 

Осовине развоја. 

Неразвијена подручја. 

Заштићена подручја 
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-објашњава утицај 

глобалних процеса на 

очување идентитета на 

примерима из регија у 

свету; 

–користи различите 

изворе географских 

информација. 

 

 

 

Срби ван Србије 

 

Срби у региону. Срби у 

дијаспори. 

Организација и 

активности. српске 

дијаспоре. Република 

Српска. 

 

 

 

1 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 



 

 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за ТРЕЋИ разред организован је кроз 5 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави 

се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

Биологија 

Назив предмета: Биологија - допунска настава Гимназија: 

природно-математички смер Разред: трећи 

 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за 

ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и  

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког мишљења, 

оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 



 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Порекло 

човека 3 
 

Предачаке и изведене 

особине Примата. 

Адаптације на живот у 

крошњи дрвећа и 

сложеним друштвеним 

заједницама. 

Филогенија 

Примата. 

Филогенија Хоминоидеа. 

Фосили аустралопитецина 

и рода Хомо. 

Еволуција рода 

Хомо. Фосилне 

врсте људи. 

Еволуција величине 

лобање и мозга 

бипедалних хоминина и 

рода Хомо. 

– конструише 

филогенетско стабло у 

оквиру реда Примата, 

групе хоминида, на 

основу разлика у граёи 

тела, величини лобање и 

начину живота; 

– илуструје примерима 

утицај срединских, 

генетичких и 

културних чинилаца на 

еволуцију људи; 

– идентификује фазе 

развића човека на слици 

или моделу; 

Физиолошки 

процеси и 

хомеостаза 

4  

Продукција, 

асимилација, 

транспорт, 

складиштење и 

излучивање 

супстанци. 

Хормонална 

регулација 

физиолошких 

процеса. 

Физиолошке 

 

– повеже основне 

физиолошке процесе 

организама са њиховом 

граёом; 

– доведе у везу 

функционалну повезаност 

органа у организму са 

одржавањем хомеостазе у 

променљивим 



 

 

  адаптације. Болести 

човека везане за 

дисфункцију органских 

система изазваних 

начином живота. Заразне 

болести – епидемиолошки 

ланци и превенција. 

условима средине; 

– разликује начине 

одбране организма од 

патогена и њихове 

механизме деловања; 

– анализира 

епидемиолошке ланце 

заразних болести и 

повеже их са мерама 

превенције; 

– дискутује о важности 

одговорног односа према 

свом и здрављу других 

особа; 



 

 

Утицај развоја 

цивилизације на 

животну средину 

1 Развој људских 

заједница. Динамика 

људске популације. 

Развој градова и 

загаёење животне 

средине. 

Физиологија здравља кроз 

развој људских заједница. 

Пораст људских 

популација и одрживи 

развој. 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за трећи разред организован је кроз 3 наставне теме. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се 

могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 



 

 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

- показивање практичних вештина; 

 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Физика 

Допунска настава-физика-III-разред-(оба смера) 

 

Месец 
Брпј 

шаспва 

Садржај 

рада 

Пблици 

извпђеоа 

Циљеви и 

задаци 

 

IX - - - - 
 

X 4 
Магнетнп ппље Индивидуални 

и фрпнтални 

Бпље 

разумеваое 

 

XI 4 
ЕМ-индукција 

-II- -II- 
 

XII 4 
Псцилације 

-II- -II- 
 

I 3 
Наизменишна 

струја 
-II- -II- 

 

II 2 
Наизменишна 

струја 
-II- -II- 

 

III 4 
Механишки 

таласи 
-II- -II- 

 

IV   3 Звук -II- -II-  

V 
  

4 
Пптика 

-II- -II- 
 



 

 

Математика 

 

Назив предмета: Математика 

Образовни профил: Друштвено-језички Разред:трећи 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, за 

ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног садржаја. 

Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код ученика способности логичког 

мишљења, оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе. 

 

 

 

Тема 

 

Бр. 

час 

 

 

Садржаји 

 

 

Исходи 

 

 

 

 

 

ПОЛИЕДРИ 
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Меёусобни односи тачака, 

правих и равни. Угао праве 

према равни, теорема о три 

нормале. Диедар, триедар, 

рогаљ. Полиедар, правилан 

полиедар, Ојлерова теорема. 

Транслација, ротација и 

симетрија у простору. Површина 

и запремина полиедра (посебно 

призме, пирамиде и зарубљене 

пирамиде). Равни пресеци 

призме и пирамиде. 

Кавалијеријев принцип 

– разликује узајамне положаје 

тачака, правих и равни у 

простору; – разликује врсте 

правилних полиедара на основу 

њихових особина; – реши 

геометријски проблем 

користећи изометријске 

трансформације у простору; – 

израчуна површину и запремину 

призме, пирамиде и зарубљене 

пирамиде и примени их у 

различитим ситуацијама; 

анализира и образложи 

поступак решавања 



 

 

   задатка и дискутује број 

решења; – користи математички 

језик за систематично и 

прецизно представљање идеја и 

решења; – доказује 

једноставније математичке 

теореме и аргументује решења 

задатака; – проблеме из 

свакодневног живота преведе на 

математички језик и добијени 

математички модел реши 

водећи рачуна о 

реалном контекст 

ОБРТНА ТЕЛА 20 . Цилиндрична и 

конусна површ, обртна површ. 

Ваљак, купа, зарубљена права 

купа и њихове површине и 

запремине. Сфера и лопта. 

Површина сфере, сферне калоте 

и појаса. Запремина лопте и 

њених делова. Уписана и 

описана сфера полиедра, правог 

ваљка и купе. 

израчуна површину и 

запремину ваљка, купе, 

зарубљене праве купе и лопте, 

и примени их у различитим 

ситуацијама; – уочава равне 

пресеке тела и израчуна њихову 

површину; 

анализира и образложи 

поступак решавања задатка и 

дискутује број решења; – 

користи математички језик за 

систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; 

– доказује једноставније 

математичке теореме и 

аргументује решења задатака; – 

проблеме из 

свакодневног живота 



 

 

   преведе на математички 

језик и добијени 

математички модел реши 

водећи рачуна о 

реалном контекст 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА 
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. Системи линеарних једначина. 

Гаусов поступак. Детерминанте 

другог и трећег реда. 

Крамерово правило. 

– примени Гаусов 

поступак за решавање система 

линеарних једначина са 

параметрима и без њих; 

– израчуна вредност и 

примени детерминанте трећег 

реда; – реши проблем који се 

своди на систем линеарних 

једначина; 

анализира и образложи 

поступак решавања задатка и 

дискутује број решења; – 

користи математички језик за 

систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; 

– доказује једноставније 

математичке теореме и 

аргументује решења задатака; – 

проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички 

језик и добијени математички 

модел реши водећи рачуна о 

реалном контекст 

  . Правоугли 

координатни систем у 

простору, пројекције и 

координате вектора. 

примени својства 

скаларног, векторског и 

мешовитог производа при 

решавању 



 

 

 

 

ВЕКТОРИ 
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Скаларни, векторски и 

мешовити производ 

вектора. Примене вектора. 

проблема; 

анализира и образложи 

поступак решавања задатка и 

дискутује број решења; – 

користи математички језик за 

систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; 

– доказује једноставније 

математичке теореме и 

аргументује решења задатака; – 

проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички 

језик и добијени математички 

модел реши водећи рачуна о 

реалном контекст 

АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА У 

РАВНИ 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

Растојање двеју тачака, 

површина троугла. 

Разни облици једначине праве, 

угао измеёу две праве, 

растојање тачке од праве. 

Линеарне неједначине с две 

непознате и геометријска 

интерпретација. Криве линије 

другог реда (кружница, елипса, 

хипербола и парабола). Однос 

праве и криве другог реда 

– реши проблеме 

меёусобних односа тачака и 

правих у координатној равни; 

– реши проблеме користећи 

једначине праве и кривих 

другог реда; – реши проблеме 

примењујући услов додира и 

једначину тангенте криве 

другог реда; 

анализира и образложи 

поступак решавања задатка и 

дискутује број решења; – 

користи математички језик за 

систематично и прецизно 

представљање 



 

 

   идеја и решења; – 

доказује једноставније 

математичке теореме и 

аргументује решења задатака; – 

проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички 

језик и добијени математички 

модел реши водећи рачуна о 

реалном контекст 

МАТЕМАТИЧКА 

ИНДУКЦИЈА. 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип математичке 

индукције и његове примене. 

Конгруенције у скупу целих 

бројева и њихове примене. 

– користи математичку 

индукцију као метод 

доказивања; – примени 

конгруенције у проблемима са 

целим бројевима; 

анализира и образложи 

поступак решавања задатка и 

дискутује број решења; – 

користи математички језик за 

систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; 

– доказује једноставније 

математичке теореме и 

аргументује решења задатака; – 

проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички 

језик и добијени математички 

модел 

реши водећи рачуна о 

реалном контекст 

КОМПЛЕКСНИ 

БРОЈЕВИ И 

ПОЛИНОМИ 

20 Поље комплексних 

бројева. Тригонометријски облик 

представи комплексaн 

број у тригонометријском 



 

 

  комплексног броја, 

Моаврова формула. Полиноми 

над пољем реалних и 

комплексних бројева. Вијетове 

формуле. Системи алгебарских 

једначина вишег степена 

облику и израчуна 

степен и корен комплексног 

броја; – одреди нуле и растави 

на чиниоце полиноме у 

једноставним случајевима и 

користи Вијетове формуле 

анализира и образложи 

поступак решавања задатка и 

дискутује број решења; – 

користи математички језик за 

систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; 

– доказује једноставније 

математичке теореме и 

аргументује решења задатака; – 

проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички 

језик и добијени математички 

модел реши водећи рачуна о 

реалном контекст 

НИЗОВИ  
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Основни појмови о низовима. 

Аритметички и геометријски ни 

– примени аритметички 

и геометријски низ у 

различитим проблемима; 

анализира и образложи 

поступак решавања задатка и 

дискутује број решења; 

– користи математички језик за 

систематично и прецизно 

представљање идеја и решења; 

– доказује једноставније 



 

 

   математичке теореме и 

аргументује решења задатака; – 

проблеме из свакодневног 

живота преведе на математички 

језик и добијени математички 

модел реши водећи рачуна о 

реалном контекст 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

– индивидуалним разликама меёу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

–интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних предмета 

– активним методама наставе и учења; 

– повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу; 

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе физике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и формулисању закона. 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења кроз проналажење додатних информација, 

критичко разматрање.Треба имати у виду да се неке планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод или изнад могућности ученика, 

не обезбеёују остваривање исхода учења,  не доприносе развоју компетенција, не одговарају садржају итд. Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности 

ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, које процесе код ученика подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, 

памћења), којим исходима и компетенцијама води. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену 

развоја компетенција ученика. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 показивање практичних вештина 

 активности ученика на допунској настави 



 

 

Рачунарство и информатика 

Предмет: Рачунарство и информатика Разред: 

Трећи 

Одељење: III 1 

Смер: Друштвено језички 

 

 

Циљ и задаци: 

Допунска настава се организује за ученике који имају потешкоће у погледу стицања елементарних знања у некој области. 

Допунску наставу похаёају ученици који у редовној настави нису били успешни. Часови могу бити организовани и за поједине ученике који нису савладали само неке делове из целине 

или за ученике који су дуже одсуствовали са редовне наставе ( наставе вежби). 

Неки часови ће бити само инструктивне природе (часови допунске наставе сводити на консултације). 

На часовима допунске наставе треба да се оствари максимална индивидуализација рада и непрекидно праћење напредовања сваког ученика. 

Циљ допунске наставе рачунарства и информатике је : 

–да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиёа програм; 

–да се ученици опособе да садржаје који следе боље и лакше схватају. Задаци допунске 

наставе су да ученици: 

– развијају свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и значај информатике за савремено друштво; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основних информатичких термина; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за правилно коришћење стручне литературе; 

– буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

– објасни принципе растерске и 

векторске графике и модела 

приказа боја; 

– креира растерску слику у 

Рачунарска графика 1.Векторско и растерско представљање 

слике. RGB и CMYK модели боја и 

њихова намена 
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изабраном програму; – 

креира векторску слику у 

изабраном програму; 

– користи алате за уреёивање 

и трансформацију слике; 

– оптимизује креирану слику 

за приказ на различитим 

медијима; 

– одабере одговарајући 

формат записа слика; 

 2. Увод у Photoshop. 

Јединице за опис квалитета слике 

(PPI и DPI) и формат записа 

фотограмије (.jpg, 

.png, .gif, .tiff, .bmp...) 

 

3. Основне геометријске 

трансформације над сликом 

(опсецање, ротирање, смицање, 

превртање слике у целини). Алати за 

селекцију и основне корекције 

(осветљеност, контраст, обојеност) 

 

 
4. Конверзија фајлова, превоёење из 

RGB у CMYK модел. Обрада и 

припрема слика за штампу, веб 

обкављивање, слање 

– креира једноставни веб- 

сајт на основу готових веб решења; 

Готов веб дизајн 

решења 

6. CSS Готова веб дизајн 

решења (WordPress, Weebly, Wix...) 
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7. Креирање садржаја у системима 

(WordPress, Weebly, Wix...) 

 

  
8. Креирање садржаја у 

системима (WordPress, 

Weebly, Wix...) 

9. Креирање садржаја у 

системима (WordPress, 

Weebly, Wix...) 

10. Креирање садржаја у 

системима (WordPress, Weebly, 

Wix...) 

 

–ученик разликује појмове Веб дизајн 11. Појам веб-а. Статички и 12 



 

 

интернет и веб, познаје 

поделу веб садржаја на 

статичку и динамичку 

– креира статичку веб- страну 

коришћењем HTML- a; 

– стилизује веб-страну 

коришћењем CSS-a. 

 динамички веб, слијентске и 

серверске технологије 

 

12. Увод у HTML. Приказ HTML 

кода на примеру готове стране 

 

13. Општа синтакса HTML језика. 

Елементи у HTML-у, тагови, атрибути 

 

14. Основни елементи за 

организацију текста унутар веб-

странице – обележавање наслова, 

пасуса, листе са нумерацијама и без 

нумерација 

 

15. Елементи за дефинисање табеле 

 

16. Елементи HTML стране 

 

17. Елементи <a> и атрибут href 

 

18. Појам URL. Релативна и 

апсолутна адреса објекта. Креирање 

линкова унутар веб-стране 

 

19. Уметање мултимедијалног 

садржаја 

 

20. Улога CSS стилова код 

визуелног стилизовања HTML 

страна. Начини измене стила код 

елемента – 

 



 

 

  атрибут style, елемент 

<style> 

 

21. Основни селектори у CSS језику 

(називи идентификатора, класе, 

угнежёених елемената, комбиновање 

селектора) 

 

22. Креирање веб-странице 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теорију. Програм за трећи разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 показивање практичних вештина; 

активности ученика на часовима; 



 

 

 

Музичка култура 

 

 

Разред III 

Предмет музичка култура 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни. 

Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиёа програм. Ова настава омогућава укључивање у наставу 

ученицима који су из оправданих разлога били одсутни са редовних часова. 

 

 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1 3 Музика 

Експресионизма 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

2 2 Подела инструмената 

и музике 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 



 

 

3 3 Музика 

двадесетпг века 

индивидуални 

рад 

фрпнтални рад 

дијалпщка метпда 

Слущају, питају, 

преппзнају 

музишке 

примере 

 

 

 

 

Ликовна култура 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљеви допунске наставе: 

– усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

–– осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе: 

– уочавање проблема и израда плана рада. 

Исходи допунске наставе: 

– усвојено знање омогућава ученику самостално учење и праћење наредног градива што је основни стандард постигнућа; 

– ученик је оспособљен да користи практичне вештине. 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 



 

 

-обликује презентације 

усклаёујући текст и 

слику; 

-укаже на сличности, 

разлике и меёусобни утицај 

уметности одреёених 

култура, цивилизација и 

периода; 

-издваја кључне 

информације из 

 

 

 

Садржај уметничког 

дела: мотиви и теме кроз 

епохе. 

 

 

 

 

Уметност кроз 

епохе 
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текста и слике;    

-користи уметничко 

наслеёе као подстицај за 

стваралачки рад; 

-изражава своја 

интересовања и естетске 

доживљаје одабраним 

средствима и техникама; 

 

 

Културно наслеђе као 

извор инспирације 

савремених стваралаца. 

 

Човек и простор; 

Скулптуре у пленеру; 

Пејзаж и архитектура; 

Реални и имагинарни 

простор 
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Физичко и здравствено васпитање 

Назив наставног предмета: Физичко васпитање 

 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе 

интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као 

и да се усавршавају одреёени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 



 

 

 

-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

- Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

 

 

Провера физичких 

способности(иницијал но 

тестирање) 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 

 

 

 

 

 

2 

Кратко опише основне Атлетика АТЛЕТИКА 3 



 

 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче 

 У свим 

атлетским 

дисциплинама треба 

радити на развијању 

основних 

моторичких особина 

за дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања на 

кратке и средње 

стазе: 

- 100 м ученици и 

ученице; 

- 800 м ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 100 м 

ученици и ученице 

 

Вежбање технике 

трчања на средњим 

стазама умереним 

интезитетом и 

различитим темпом 

у трајању од 5 до 10 

мин. 

Крос: јесењи и 

пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м 

ученици. 

 



 

 

  Скокови: 

Скок удаљ 

техником 

увинућа Скок 

увис леёном 

Бацања: Бацање 

кугле, једна од 

рационалних 

техника (ученице 4 

кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења 

у одељењу, на 

резултат, у свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама. 

 

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика са 

елементима акробатике: 

Вежбе на справама и тлу 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

 

 

2 

 

 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

 

 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре; 

• Даље 

проширивање и 

продубљавање 

техничко- тактичке 
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  припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом 

за дату игру. На 

основу претходних 

умења у техници и 

тактици наставник 

планира конкретне 

садржаје из спортске 

игре; 

• Актив наставника, 

према програму који 

сам доноси (из 

програма трећег 

разреда (програм по 

избору ученика) у 

складу са 

могућностима школе, 

организује наставу за 

коју ученици покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико 

је могуће, 

организовати наставу 

пливања 

(посебно обуку за 

непливаче). 

 



 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће 

методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и 

свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду 

да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као 

циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних 

исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе 

позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похаёају трогодишње стручне школе 

далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и  теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан 

опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја 

за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 

часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 



 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других 

ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у конкретним условима. Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1. Компетенцију за целоживотно учење 

2. Комуникацију 

3. Решавање проблема 

4. Сарадњу 

5. Одговоран однос према здрављу 

6. Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и 

потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне 

методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се 

квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких 

достигнућа ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање  у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну практичну наставу, 

допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног 

унапреёивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са 

спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и 

васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину; 



 

 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 

унапреёивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење 

и вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају 

се кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапреёење 

практичног вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије 

учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и 

асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, 

пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, 

аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања 

одреёених тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да пронаёе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим 

уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других; 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се јављају. 

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одреёеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима. 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 



 

 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у 

складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе 

на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Додатна настава 

 

Српски језик и књижевност 

Програм додатне наставе 

Српски језик и књижевност – трећи разред 

 

 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире предвиёене планом и програмом ,са циљем 

повезивања и примене наученог у свакодневном животу, стицање шире слике о књижевним и језичким питањима, развијање вишег облика писмености и креативности у писању и 

читању, припремање за такмичења и конкурсе на републичком и меёународном нивоу. 

 

Циљеви додатне наставе : 

 

 продубљивање знања стечених на редовној настави ; 

 припремање ученика да одрже предавање на неку, ваннаставну или наставну , занимљиву тему по сопственом избору или избору у договору са професором ; 

 избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима. 

Задаци додатне настави : 

 уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика 

 Оцењивање 

Наставни 

садржај / активност 

Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

Језик 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- слуша 

- уочава 



 

 

  - комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Књижевност 15 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

Језичка култура 10 - фронтални рад 

- индивидуални рад 

- комбиновани рад 

- вербалне методе 

- демонстративне 

методе 

- решавање проблема 

- слуша 

- уочава 

- изводи закључке 

- ради уз помоћ 

наставника 

- одговара на питања 

- објашњава 

- анализира 

    

    

Укупно часова 35   

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и 

учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

радњи, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

 

II Оставаривање наставе и учења 



 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Програм за други разред организован је кроз 5 наставних садржаја. Наставник користи различите методе и облике рада. У 

настави се могу користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, 

глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у нашем граду. 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- резултате такмичења; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енглески 

ПЛАН И ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

РАЗРЕД: I, II, III, IV 

Недељни фонд: 1 час 

Годишњи фонд: 30- 37 (укупан фонд за све разреде) 

 

ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

1. продубљивање знања стечених на редовној настави; 

2. припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или избору у договору са професором; 

3. избор и мотивисање ученика за учешће на такмичењима. 

 



 

 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

Ученици ће кроз различите активности допунити и проширити стечена знања са часова енглеског језика. Додатна настава се организује за 

ученике који су заинтересовани за: 

 шира знања из предмета, 

 истраживачки рад, 

 самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

 проширивање стечених знања и њихова примена, 

 примена савремених технологија –интернет.. 

 учешће на такмичењима 

 

 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА 

ИСХОДИ САДРЖАЈ БРОЈ ЧАСОВА 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање усменог 

говора 

● разуме основне поруке и захтеве 
исказане јасним стандардним језиком 
кадаје реч о блиским темама (кола, 
посао, хоби) 

● разуме глобално суштину нешто дужих 

разговора или дискусија на састанцима, 

који се односе на мање сложене садржаје 

из струке, уколико се говори разговетно 

стандардним језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (генерацијски конфликти и 

начини превазилажења) 

• Образовање (образовањс за свс, пракса и припреме за 

будуће занимање, размена ученика) 

• Познате фирме, предузећа, установе, институције у 

земљама чији се језик учи 

• Културни живот(мсёународни пројекти и учешће на 

њима) 

• Заштита човекове околине (волонтерски рад) 

• Медији (штампа. телевизија, електронски медији) 

• Историјски догаёаји/линости из земаља чији се језик 

учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе компјутера) 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



 

 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних текстова 

● разуме једноставније текстове (стандардна 

писма, информације о процесу рада у 

струци) који су писани обичним језиком 

илијезиком струке 

● разуме опис догаёаја и осећања разуме 

основни садржај као и важније детаље у 

извештајима, брошурама и уговорима 

везаним за струку 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Материјали. средсгва.сировине и производи 

• Алати, машине и уреёаји у струци 

• Припрема, производња и контрола 

  производног процеса 

• Мере заштите и очувања радне и животне 

средине 

• Праћење новина у области струке 

• Пословна комуникација на страном језику 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ I 

РЕЧЕНИЦА 

Сви типов упитних реченица Директна и 

индиректна питања 

– Индиректни говор: рецептивно и 

продуктивно 

а) изјаве и питања – без промене глаголског времена 

(глагол главне реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

– Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

– Одреёене релативне клаузе 

– Сложене реченице: временске клаузе, узрочне 

клаузе , допусне клаузе 

 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

 

10 
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10 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у дијалогу 

на страном језику 

• једносгавним средствима опише 

статус и образовање, будуће запослење 

● опише делатност, фирму, процес рада 

или пак преприча телефонски разговор или 

одлуке неког договора у оквиру познате 

лексике 

● образложи краће своје намере, одлуке, 

поступке 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање ученика 

за писање краћих 

текстова различитог 

садржаја 

• попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

напише једноставно пословно писмо према 

одреёеном моделу опише и појасни садржај 

схема и графикона везаних за струку 

• Напише кратко лично писмо, поруку, 

разгледницу, честитку 



 

 

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ 
• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. прозодија, 

ритам) и морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци, основни 

ред речи) користи садржаје медијске 

продукције намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео записи, 

компакт диск, интернет итд.) (штампани 

медији, аудио/видео записи, компакт диск, 

интернет итд.) 

- буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијамасажима садржај текста, филма, 

разговара и сл. 

1. Члан разлике измеёу одреёеног и неодреёеног 

члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици а) Заменице 

– Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) детерминатори 

– Показни детерминатори 

– Неодреёени детерминатори 

– Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

  – Обновити компарацију придева  



 

 

 – too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

 

III ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити разлику у употреби Present Simple, 

Present Continutous; Past Simple, Past Continuous 

– Обновити све употребе Present Perfect 

– Past perfect 

Used to 

– Обновити и утврдити начине за изражавање 

будућности, планова у будућности (going to, 

will) 

Модални глаголи: should, must, will, may, might 

Пасивне конструкције – садашње и прошло време – 

the Present Simple, Past Simple (продуктивно и 

рецептивно), Present perfect passive (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и простору. 

4. Кондиционал први и други (и 

рецептивно и продуктивно). 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 



 

 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних 

карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно 

учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- учешћа ученика на такмичењима; 

- усмено излагање; 

-;активности ученика на часовима 

 

 

 

Француски језик 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-ДОДАТНА НАСТАВА-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД-IV 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС 

 

ГОДИШЊИ ФОНД-37 ЧАСОВА(укупно за све разреде) ЦИЉЕВИ 

ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

ЦИЉ додатне наставе је проширивање и продубљивање знања за даровите и талентоване ученике који желе да усавршавају знања из француског језика на свим нивоима од рецепције 

до продукције,интеракције,медијације и знања о језику,као и да учествују на такмичењима и конкурсима из француског језика. 



 

 

ОБЛАСТ-ТЕМА 

 

 

 

РЕЦЕПЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОДУКЦИЈА 

ИСХОДИ 

 

 

 

– разуме једноставне 

књижевне текстове 

различитих жанрова (поезија, 

проза, драма), у којима се 

појављују учесталије 

метафоре; – открива значење 

непознатих речи у писаном 

тексту на основу познатог 

контекста и језичког 

предзнања; 

 

користи релативно спонтано и 

самостално циљни језик као 

језик комуникације у 

учионици са наставником и са 

осталим ученицима и 

ученицама; – описује особе, 

радњу, место, доживљај или 

актуелна дешавања у 

садашњости, прошлости и 

будућности, користећи 

познате језичке и ванјезичке 

елементе; – саопштава и 

интерпретира 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Именичка група 1) 

Систематизација употребе 

детерминаната: партитивних 

чланова и партитивног de; 

присвојних и показних 

придева; основних, редних 

бројева. 2) Систематизација 

рода и броја именица и 

придева, пореёења придева и 

именица. 3) Систематизација 

заменица: личних 

ненаглашених (укључујући и 

заменицу on) и наглашених; 

заменица за директни и 

индиректни објекат; показних 

и присвојних; упитних. 

Глаголска група 1) 

Систематизација глаголских 

времена индикатива (презент, 

сложени перфект, имперфект, 

плусквамперфект, футур 

први), као и 

БРОЈ ЧАСОВА 
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ИНТЕРАКЦИЈА 

најважније 

информације садржаја 

писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме 

предвиёене наставним 

програмом, користећи познате 

језичке елементе; – саопштава 

и интерпретира најважније 

информације садржаја кратких 

емисија, видео записа на теме 

предвиёене наставним 

програмом, користећи познате 

језичке елементе ; – износи 

своје мишљење, изражава и 

образлаже ставове и реагује на 

мишљење и ставове других 

(допадање/недопадање итд.), 

користећи познате и 

једноставне језичке елементе; 

– започиње и учествује у 

дијалогу и размењује 

мишљења и информације у 

вези са својим окружењем и 

свакодневним ситуацијама; 

 

илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних упутстава; 

– 

перифрастичних 

конструкција: блиског 

футура, блиске прошлости. 2) 

Систематизација 

фреквентних униперсоналних 

глагола. 3) Систематизација 

презента кондиционала. 4) 

Презент субјунктива 

најфреквентнијих глагола 

(после il faut que, il vaut mieux 

que, il est nécessaire que, il est 

possiblе que и глагола 

заповести, жеље и осећања). 

Предлози 1) Систематизација 

употребе предлога и 

фреквентних предложних 

израза (par rapport à, à côté de, 

au lieu de, à l’occasion de, à 

l’aide de, malgré). 

2) Систематизација предлога 

за време и временских 

одредница (depuis, ça fait … 

que, en, dans, pour, il y a). 

Прилози 1) Систематизација 

прилога за место, време, 

начин, 

количину 

(интензитет). 2) 
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МЕДИЈАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 

резимира 

прочитани/преслушани текст о 

блиским, познатим и 

обраёиваним друштвеним 

темама користећи једноставна 

језичка средства; – пише о 

блиским темама из свог 

окружења и подручја 

интересовања; – описује особе 

и догаёаје поштујући правила 

кохерентности користећи 

фреквентне речи и изразе; – 

пише о властитом искуству 

описујући своје утиске и 

осећања, износећи мишљења, 

планове и очекивања, 

једноставним језичким 

средствима 

 

 

користи знање страног језика 

у различитим видовима 

реалне комуникације 

(електронске поруке, СМС 

поруке, дискусије на блогу 

или форуму, друштвене 

мреже) 

 

 

преноси суштину и 

Пореёење прилога. 

Модалитети и форме 

реченице 1) Директни и 

индиректни говор. 2) 

Систематизација 

интерогативног и 

императивног модалитета. 3) 

Систематизација негације. 

Сложене реченице 1) 

Систематизација 

координирања реченице са 

везницима et, ou, mais, car и 

прилозима/прилошким 

изразима c’est pourquoi, donc, 

puis, pourtant, par contre, par 

conséquent, au contraire. 

2) Систематизација зависних 

реченица са најфеквентнијим 

везницима: релативних са 

заменицама qui, que, où; 

временских са везницима 

quand, chaque fois que, pendant 

que, depuis que; узрочних са 

везницима parce que и comme 

(рецептивно) ; финалних са 

везником 

pour que/pour+инфинитив; 
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 најважније 

појединости поруке са 

матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи, додајући, 

по потреби, једноставнија 

објашњења и обавештења, 

писмено и усмено; – у 

писаном облику резимира на 

структурисан начин садржај 

краћег текста, аудио или 

визуелног записа и краће 

интеракције; – у усменом 

облику преноси садржај 

писаног или усменог текста, 

прилагоёавајући га исказаним 

или претпостављеним 

потребама саговорника; – 

користи одговарајуће 

компензационе стратегије 

ради превазилажења тешкоћа 

које се јављају, на пример: 

преноси садржај уз употребу 

описа, парафраза и сл.; 

хипотетичних са 

везником si 
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УКУПНО 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу.. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно 

учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

 

- усмено излагање; 

 

-учествовање на конкурсима и такмичењима; 

 

- активности ученика на часовима 



 

 

 

 

 

 

Филозофија 

 

ФИЛОЗОФИЈА - ЛОГИКА 

 

 

Додатна настава сеорганизује за ученике који су заинтересовани за 

 

 шира знања из предмета, 

 истрживачки рад, 

 самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

 проширивање стечених знања и њихова примена, 

 примена савремених технологија –интернет... Ангажоване ученике стога 

треба стимулисати (похвале, награде) 

 

 

 

Редни број Број часова Наставни Начин и 

поступак 

Активности 

наставне теме  садржај остваривања ученика 
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Епистемолошке теме 

 

 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 
-дијалошка 

метода 

-илустративна 

метода 

Ученици: 

посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника 

записују, изводе 

закључке 

решавају задатке, 

одговарају на 

питања 

 

 

 

 

 

2. 
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Појмови и 

судови 

 

 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

-дијалошка 

метода 

-илустративна 

метода 

Ученици: 

посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника 

записују, изводе 

закључке 

решавају задатке, 

одговаарју на 

питања 
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9 

 

 

 

 

 

Закључивање 

 

 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

-дијалошка 

метода 

Ученици: 

посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника 

записују, изводе 

закључке 

решавају задатке, 

одговарају на 

питања 
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Општа 

методологија 

 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

-дијалошка 

метода 

-илустративно- 

демонстративна 

метода 

Ученици: 

посматрају, 

питају, уз помоћ 

наставника 

записују, изводе 

закључке 

решавају задатке, 

одговарају на 

питања 

 

 

 

 

 



 

 

 

Историја 

Додатна настава 

Наставни предмет:Историја Смер: 

Друштвено-језички Разред: трећи 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање 

 

Задаци додатне наставе: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовањаученика. 

 

 

 

 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 



 

 

Меёународни односи, 

савези и кризе 
4 Меёудржавни 

односи 

Наполеонови 

ратови Револуције 

1848/49. 

Кримски рат Граёански 

рат у САД 

Империјализам 

Блоковске поделе и 

савези великих сила 

Источно питање 

Ратови за српско 

национално 

ослобоёење у 19. веку 

Балкански 

ратови 

− идентификује узроке и последице историј- ских догаёаја, 

појава и процеса из опште 

и националне историје; 

− анализира историјске догаёаје и појаве на основу 

доступних визуелних, аудио-ви- зуелних извора и 

статистички-табеларно обраёених података; 

− наведе типове државних уреёења у перио- ду новог века; 

− користи хронолошке одреднице и исправним 

хронолошким редоследом наводи кључне догаёаје, 

појаве, процесе и личности; 

− у усменом и писаном излагању користи основне научне и 

историјске појмове; 

− пореди изворе различите сазнајне вред- ности и 

процени њихову релевантност за истраживање; 

− примењује основну методологију у еле- ментарном 

историјском истраживању и 



 

 

  Велики рат резултате презентује у усменом, писаном, 

или дигиталном облику; 

− анализира специфичности и утицај меёународних 

односа на положај држава и народа; 

− на основу датих примера изводи закључак о повезаности 

појава и процеса из наци- оналне историје са појавама и 

процесима 

у регионалним, европским и светским оквирима; 

− анализира положај и начин живота деце, жена и 

мушкараца, припадника разли- читих друштвених 

слојева и мањинских група у у новом веку; 

− учествује у организовању и спровоёењу заједничких 

активности у школи или ло- калној заједници које 

подстичу друштвену одговорност и неговање културе 

сећања; 

− користи сазнања из других научних области, 

ради потпунијег сагледавања историјских појава и 

процеса; 

− анализира развој и промене државних институција у 

новом веку; 

− препозна историјске корене савремених институција 

и друштвених појава; 

− наводи најважније одлике српске држав- ности у 

новом веку; 

− идентификује најважније друштвене групе, њихове 

улоге и односе у периоду новог века; 

− анализира структуру и особености срп- ског друштва 

и уочава промене изазване политичким и економским 

процесима у периоду новог века; 

− наведе специфичности друштвених поја- ва, процеса, 

политичких идеја, ставова по- јединаца и група насталих 

у новом веку; 

− анализира, на примерима, процес настан- 



 

 

   ка модерних нација; 

− повезује појаву нових идеја, научног, технолошког и 

културног напретка са про- менама у друштву, 

привреди, образовању и начину живота; 

− уочава утицај и улогу књижевних и умет- ничких дела 

на формирање националног идентитета у прошлости; 

− уочава важност одреёених историјских догаёаја и 

личности кроз истраживање меморијала у локалној 

заједници, допри- носећи неговању културе сећања; 

− препознаје и пореди различита виёења једне 

историјске појаве, личности или догаёаја на основу 

тумачења историјских извора; 

Држава и 

институције 

5 Типови 

државних уреёења 

Монархија Република 

Револуције и њихове 

тековине Уставност 

Структура, унутрашње 

уреёење и институције 

Скупштина и 

парламентаризам 

Законодавство, 

државна управа и 

војска 

Односи државе и 

цркве, секуларизација 

Стварање 

националних 

− идентификује узроке и последице историј- 

ских догаёаја, појава и процеса из опште и 

националне историје; 

− анализира историјске догаёаје и појаве на основу 

доступних визуелних, аудио-ви- зуелних извора и 

статистички-табеларно обраёених података; 

− наведе типове државних уреёења у перио- ду новог века; 

− користи хронолошке одреднице и исправним 

хронолошким редоследом наводи кључне догаёаје, 

појаве, процесе и личности; 

− у усменом и писаном излагању користи основне научне и 

историјске појмове; 

− пореди изворе различите сазнајне вред- ности и 

процени њихову релевантност за истраживање; 

− примењује основну методологију у еле- ментарном 

историјском истраживању и резултате презентује у 

усменом, писаном, или дигиталном облику; 



 

 

  држава и 

нестанак импе- рија 

Стварање модерне 

српске државе 

Српски народ под 

страном влашћу 

Српска Војводина 

Независност 

Србије и Црне 

Горе 

Развој српске 

државности и 

уставности 

Кнежевина 

Србија 

Краљевина 

Србија 

− анализира специфичности и утицај 

меёународних односа на положај држава и народа; 

− на основу датих примера изводи закључак о повезаности 

појава и процеса из наци- оналне историје са појавама и 

процесима 

у регионалним, европским и светским оквирима; 

− анализира положај и начин живота деце, жена и 

мушкараца, припадника разли- читих друштвених 

слојева и мањинских група у у новом веку; 

− учествује у организовању и спровоёењу заједничких 

активности у школи или ло- калној заједници које 

подстичу друштвену одговорност и неговање културе 

сећања; 

− користи сазнања из других научних области, 

ради потпунијег сагледавања историјских појава и 

процеса; 

− анализира развој и промене државних институција у новом 

веку; 

− препозна историјске корене савремених институција 

и друштвених појава; 

− наводи најважније одлике српске држав- ности у 

новом веку; 

− идентификује најважније друштвене групе, њихове 

улоге и односе у периоду новог века; 

− анализира структуру и особености срп- ског друштва 

и уочава промене изазване политичким и економским 

процесима у периоду новог века; 

− наведе специфичности друштвених поја- ва, процеса, 

политичких идеја, ставова по- јединаца и група насталих 

у новом веку; 

− анализира, на примерима, процес настан- ка модерних 

нација; 

− повезује појаву нових идеја, научног, 



 

 

   технолошког и културног напретка са про- 

менама у друштву, привреди, образовању и начину 

живота; 

− уочава утицај и улогу књижевних и умет- ничких дела 

на формирање националног идентитета у прошлости; 

− уочава важност одреёених историјских догаёаја и 

личности кроз истраживање меморијала у локалној 

заједници, допри- носећи неговању културе сећања; 

− препознаје и пореди различита виёења једне историјске 

појаве, личности или 

догаёаја на основу тумачења историјских извора; 

    

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

IIОставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

IIIПраћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 



 

 

Географија 

Назив предмета : Географија – додатна настава 

 

Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : трећи 

Циљ додатне наставе је да омногући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање. 

 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

часова 

 

– користи картографски 

метод у објашњавању 

процеса у географском 

простору; 

– анализира и израёује 

тематске карте; 

 

 

 

 

Географски положај 

Србије у Европи 

Балканско 

полуострво и 

Подунавље. 

 

Физичко-географски 

положај. 

 

Друштвено- географски 

положај. 

 

Територија и 

границе Србије 

 

 

 

 

 

1 

– користи картографски 

метод у објашњавању 

процеса у географском 

простору; 

– анализира и израёује 

тематске карте; 

– реализује 

истраживачки 

 

 

 

Физичко- 

географске 

карактеристике 

 

 

Рељеф. Клима. 

Воде. 

Земљиште. 

Биогеографске 

зоне 

 

 

 

 

2 



 

 

пројекат на задату 

тему; 

   

–анализира утицај 

природних и 

друштвених фактора на 

развој привреде у 

целини и појединих 

привредних делатности; 

– доводи у везу ниво 

развијености привреде у 

целини и појединих 

привредних грана са 

стањем животне средине 

и социјалним односима у 

изабраним регијама 

 

 

 

 

 

 

 

Друштвено- 

географске 

карактеристике 

 

 

 

 

 

 

 

Становништво. 

Насеља. 

Привреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

– издваја 

економско- географске 

регије света 

користећи изворе 

економске статистике и 

тематске економске карте; 

 

анализира везе измеёу 

природних ресурса, 

демографских процеса и 

степена економског 

развоја на примерима 

 

 

 

 

 

 

 

Регионализација 

Србије 

Принципи 

регионализације. 

Политичко- 

административни 

принцип 

регионализације. 

Географска 

регионализација. 

Београдска регија. 

Војводина. 

Косово и Метохија. Шумадија. 

Западно Поморавље. 

Велико Поморавље. Јужно 

Поморавље. 

Источна Србија. 

Западна Србија. 
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регија уз помоћ 

географске карте 

и ИКТ; 

 Старовлашко-рашка 

висија. Ибарско- 

копаонички крај. 

Осовине развоја. 

Неразвијена подручја. 

Заштићена подручја 

 

-објашњава утицај 

глобалних процеса на 

очување идентитета на 

примерима из регија у 

свету; 

–кпристи разлишите 

извпре гепграфских 

инфпрмација. 

 

 

 

Срби ван Србије 

 

Срби у региону. Срби у 

дијаспори. 

Организација и 

активности. српске 

дијаспоре. Република 

Српска. 

 

 

 

1 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиёених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за ТРЕЋИ разред организован је кроз 5 наставних тема. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се 

могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 



 

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

 

Биологија 

Назив предмета: Биологија – додатна настава Гимназија: друштвено-

језички смер 

Разред: трећи 

 

 

Циљ наставе учења: 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање. 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 



 

 

Порекло 

човека 3 

 

Предачаке и изведене 

особине Примата. 

Адаптације на живот у 

крошњи дрвећа и 

сложеним друштвеним 

заједницама. 

Филогенија 

Примата. 

Филогенија 

– конструише 

филогенетско стабло у 

оквиру реда Примата, 

групе хоминида, на 

основу разлика у граёи 

тела, величини лобање и 

начину живота; 

– илуструје примерима 

утицај срединских, 

  Хоминоидеа. 

Фосили аустралопитецина 

и рода Хомо. 

Еволуција рода 

Хомо. Фосилне 

врсте људи. 

Еволуција величине 

лобање и мозга 

бипедалних хоминина и 

рода Хомо. 

генетичких и 

културних чинилаца 

на еволуцију људи; 

– идентификује фазе развића 

човека на слици или 

моделу; 



 

 

Физиолошки 

процеси и 

хомеостаза 

5  

Продукција, 

асимилација, 

транспорт, 

складиштење и 

излучивање 

супстанци. 

Хормонална 

регулација 

физиолошких 

процеса. 

Физиолошке адаптације. 

Болести човека везане за 

дисфункцију органских 

система изазваних 

начином живота. Заразне 

болести – епидемиолошки 

ланци и превенција. 

 

– повеже основне 

физиолошке процесе 

организама са њиховом 

граёом; 

– доведе у везу 

функционалну повезаност 

органа у организму са 

одржавањем хомеостазе у 

променљивим условима 

средине; 

– разликује начине 

одбране организма од 

патогена и њихове 

механизме деловања; 

– анализира 

епидемиолошке ланце 

заразних болести и 

повеже их са мерама 

превенције; 

– дискутује о 

важности 



 

 

   одговорног односа 

према свом и 

здрављу других 

особа; 

Утицај развоја 

цивилизације на 

животну средину 

2 Развој људских 

заједница. Динамика 

људске популације. 

Развој градова и 

загаёење животне 

средине. 

Физиологија здравља кроз 

развој људских заједница. 

Пораст људских 

популација и одрживи 

развој. 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 



 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за трећи разред организован је кроз 3 наставне теме. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Физика 

Дпдатна настава за физику-III-разред(пба смера) 

 

Месец 
Брпј 

шаспва 

Садржај 

рада 

Активнпсти 
Пблици 

рада 

Циљеви и 

задаци 

IX - - - - - 

X 4 
Магнетнп ппље Рде задатке Групни Бпље 

разумеваое 

XI 4 
ЕМ-индукција 

-II- -II- -II- 

XII 4 
Псцилације 

-II- -II- -II- 

I 3 Наизменишна 

струја 

-II- -II- -II- 

II 

III 

IV 

2 

4 

2 

Наизменишна 

струја 

-Механишки 

таласи 

-Звук 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 

-II- 



 

 

V 4 
-Спшива 

-II- -II- -II- 

 

 

Математика 

 

 

Рачунарство и информатика 

Предмет: Рачунарствп и инфпрматика 

Разред: Трећи 

Смер: Друштвенп језички 

 

 

 

Циљ: 

Циљ учења Рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за 

даље школовање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем концепата из рачунарских наука, ученик развија способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији 

послова уз помоћ информационо- комуникационих технологија и развија способност ефективног коришћења технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

 

Задаци: 

Оспособљавање ученик да оптимизује креирану слику за приказ на различитим медијима; бира одговарајући формат записа слика у зависности од тога која је намена слике. 

 

Способност ученика да креира низ логички повезаних страница коришћењем готових дизајнерских веб решења. Уграёују друге елементе у своју HTML страницу. 

 

Оспособљавање ученик за стилизовање веб-стране коришћењем стилова (CSS), комбининацијом HTML и CSS. 

 

 

 

 



 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

– објасни принципе растерске и 

векторске графике и модела 

приказа 

боја; 

Рачунарска графика 1.Векторско и растерско представљање 

слике. RGB и CMYK модели боја и 

њихова 

намена 
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– креира растерску слику у 

изабраном програму; – креира 

векторску слику у изабраном 

програму; 

– користи алате за уреёивање 

и трансформацију слике; 

– оптимизује креирану слику 

за приказ на различитим 

медијима; 

– одабере одговарајући 

формат записа слика; 

  

2. Увод у Photoshop. Јединице за 

опис квалитета слике (PPI и DPI) и 

формат записа фотограмије (.jpg, 

.png, .gif, .tiff, .bmp...) 

 

3. Основне геометријске 

трансформације над сликом 

(опсецање, ротирање, смицање, 

превртање слике у целини). Алати за 

селекцију и основне корекције 

(осветљеност, контраст, обојеност) 

 

 
4. Конверзија фајлова, превоёење из 

RGB у CMYK модел. Обрада и 

припрема слика за штампу, веб 

обкављивање, слање 

– креира једноставни веб- 

сајт на основу готових веб решења; 

Готов веб дизајн 

решења 

6. CSS Готова веб дизајн 

решења (WordPress, Weebly, Wix...) 
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7. Креирање садржаја у системима 

(WordPress, Weebly, Wix...) 

 



 

 

  
8. Креирање садржаја у 

системима (WordPress, 

Weebly, Wix...) 

9. Креирање садржаја у 

системима (WordPress, 

Weebly, Wix...) 

10. Креирање садржаја у 

системима (WordPress, Weebly, 

Wix...) 

 



 

 

–ученик разликује појмове 

интернет и веб, познаје поделу 

веб садржаја на статичку и 

динамичку 

– креира статичку веб- страну 

коришћењем HTML- a; 

– стилизује веб-страну 

коришћењем CSS-a. 

Веб дизајн 11. Појам веб-а. Статички и 

динамички веб, слијентске и 

серверске технологије 

 

12. Увод у HTML. Приказ HTML 

кода на примеру готове стране 

 

13. Општа синтакса HTML језика. 

Елементи у HTML-у, тагови, атрибути 

 

14. Основни елементи за 

организацију текста унутар веб-

странице – обележавање наслова, 

пасуса, листе са нумерацијама и без 

нумерација 

 

15. Елементи за дефинисање табеле 

 

16. Елементи HTML стране 

 

17. Елементи <a> и атрибут href 

 

18. Појам URL. Релативна и 

апсолутна адреса објекта. Креирање 

линкова унутар веб-стране 

 

19. Уметање мултимедијалног 

садржаја 

 

20. Улога CSS стилова код 

визуелног стилизовања HTML 

страна. Начини 

12 



 

 

  измене стила код елемента – 

атрибут style, елемент 

<style> 

 

21. Основни селектори у CSS језику 

(називи идентификатора, класе, 

угнежёених елемената, комбиновање 

селектора) 

 

22. Креирање веб-странице 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теорију. Програм за трећи разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна 

средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 показивање практичних вештина; 

 активности ученика на часовима; 



 

 

Музичка култура 

Разред III 

Предмет музичка култура 

За ученике чије се интересовање и љубав за музику не могу 

задовољити оним што им пружа редовна настава, могу се организовати додатна настава или секције.У зависности од афинитета, креативних способности или извоёачких могућности 

ученика, рад 

се може организовати кроз следеће активности: 

– солистичко певање; 

– групе певача; 

– „Мала школа инструмента” (клавир, гитара, тамбуре...); 

– групе инструмената; 

– млади композитори; 

– млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово заборављених песама средине у којој живе). 

 

Циљ је разумевање,препознавање,отклањање нејасноћа брже и квалитетније усвајање знања умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета. 

 

 

 

 

Редни брпј 

 

наставне теме 

Брпј шаспва Наставни 

садржај 

Нашин и 

ппступак 

пствариваоа 

Активнпсти 

ушеника 

1 5 Музика 

Експресипнизма 

индивидуални 

рад 

фрпнтални рад 

дијалпщка метпда 

Слущају, питају, 

преппзнају 

музишке 

примере 



 

 

2 4 Ппдела 

инструмената и 

музике 

индивидуални 

рад 

фрпнтални рад 

дијалпщка метпда 

Слущају, питају, 

преппзнају 

музишке 

примере 

 

 

3 7 Музика 

двадесетпг века 

индивидуални 

рад 

 
фрпнтални рад 

дијалпщка метпда 

Слущају, питају, 

преппзнају 

музишке 

примере 

 

 

Ликовна култура 

Додатна настава 

Циљеви додатне наставе: 

- продубљивање знања стечених на редовној настави; 

- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима; 

- откривати код ученика све расположиве могућности за ликовне активности и за разумевање ликовних дела и оплемењивати их. 

 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика; 

- увоёење ученика у свет ликовних вредности и стваралачког мишљења кроз практичне и теоријске задатке; 

- омогућавање схватања уметничког дела у културно-историјским условима; 

- омогућавање ученицима да стечена практична и теоретска знања усвоје као систем применљив у будућим заниманјима; 

- познавање ликовног наслеёа наше земље, како би ученици развијали смисао, осећања и потебу неговања културних тековина; 

-упознавање ликовних законитости кроз самостална ликовна остварења; 



 

 

- увоёење ученика у свет опажања и доживљавања ликовних дела и развијање личног односа према властитим и туёим ликовним делима ; 

- омогућавање критичког односа према делима ликовних уметности, као и према поставкама теорије и историје уметности; 

- упознавање основних одлика и развоја уметности у друштвено-историјским раздобљима код нас и у свету; 

- омогућавање свестраног развоја ученикове личности, његових, како емоционално-доживљених, тако и интелектуално-креативних способности; 

- омогућавање разумевања уметности које доприноси оплемењивању демократије и толеранције; 

- истицање да универзалност ликовног језика утиче на укиданје језичких, националних и расних раздвајања; 

- праћење ликовних догаёаја и посете музејима и галеријама треба да постане навика за развој целовите личности. 

 

Исходи додатне наставе: 

- ученик има висок квалитет стечених знања, уме да их примењује, да се према садржајима односи критички, да користи литературу и способности у односу на градиво које се 

обраёује на редовној настави; 

- ученик је способан да осмисли и реализује пројекат за конкурс; 

- ученик је способан да презентује пројекат другим ученицима. 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

-обликује презентације усклаёујући 

текст и слику; 

-укаже на сличности, разлике и 

меёусобни утицај уметности 

одреёених култура, 

цивилизација и периода; 

-издваја кључне информације из 

текста и 

слике; 

 

 

Садржај уметничког 

дела: мотиви и теме 
кроз епохе. 

 

 

 

Уметност кроз 

епохе 
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-користи уметничко наслеёе као 

подстицај за стваралачки рад; 

-изражава своја интересовања и 

естетске доживљаје одабраним 

средствима и техникама; 

 

Културно наслеђе као 
извор инспирације 
савремених стваралаца. 

Човек и простор; 

Скулптуре у пленеру; 

Пејзаж и архитектура; 

Реални и имагинарни 

простор 
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Физичко и здравствено васпитање 

Програм допунске, додатне и секције 

 

Назив наставног предмета: Физичко васпитање 

 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе 

интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и 

да се усавршавају одреёени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

 

-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

- Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

 

 

Провера физичких 

способности(иницијал но 

тестирање) 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

 

 

 

Атлетика 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским 

дисциплинама треба 

радити на развијању 

основних 

моторичких особина 

за дату 
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  дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања на 

кратке и средње 

стазе: 

- 100 м ученици и 

ученице; 

- 800 м ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 100 м 

ученици и ученице 

 

Вежбање технике 

трчања на средњим 

стазама умереним 

интезитетом и 

различитим темпом 

у трајању од 5 до 10 

мин. 

Крос: јесењи и 

пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: Скок 

удаљ техником 

увинућа Скок 

увис леёном 

Бацања: 

Бацање кугле, 

 



 

 

  једна од 

рационалних 

техника (ученице 

4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења 

у одељењу, на 

резултат, у свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама. 

 

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика са 

елементима акробатике: 

Вежбе на справама и тлу 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

 

 

 

 

 

 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре; 

• Даље проширивање 

и продубљавање 

техничко- тактичке 

припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом 

за дату игру. На 

основу претходних 

умења у техници 
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  и тактици 

наставник планира 

конкретне садржаје из 

спортске игре; 

• Актив наставника, 

према програму који 

сам доноси (из 

програма трећег 

разреда (програм по 

избору ученика) у 

складу са 

могућностима школе, 

организује наставу за 

коју ученици покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико 

је могуће, 

организовати наставу 

пливања (посебно 

обуку за непливаче). 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће 

методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и 

свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе 



 

 

предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже 

остварити, док је за одреёене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. 

На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, 

али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе 

позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похаёају трогодишње стручне школе 

далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан 

опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја 

за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 

часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других 

ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у конкретним условима. Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 



 

 

1. Компетенцију за целоживотно учење 

2. Комуникацију 

3. Решавање проблема 

4. Сарадњу 

5. Одговоран однос према здрављу 

6. Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се  и  општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и 

потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне 

методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се 

квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових 

антрополошких достигнућа ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапреёивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну 

сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без обзира на сопствене 

материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и 

васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу 

унапреёивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, 

праћење и вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. 

Развијају се кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем 



 

 

језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапреёење практичног вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак 

током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и 

ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у 

којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан 

рад, аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини 

решавања одреёених тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да пронаёе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са 

другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других; 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се јављају. 

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одреёеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима. 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале 

у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима 

и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу 

толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додатна настава 

 

Српски језик и књижевност 

Програм додатне наставе 

 

Назив наставног предмета: Српски језик и књижевност, друштвено-језички смер гимназије 

 

Циљ: Проширивање стечених знања, њихова примена, самосталан истраживачки рад и припреме за такмичења. Функционално повезивање наставе језика, књижевности и 

језичке културе. 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

Ученик је у стању да: 

-самостално истражује и 

тумачи 

књижевноуметнички текст 

-користи стручну и 

 

 

Књижевност 

-Језички израз у 

Попиној збирци 

песама „Кора“ 

-Однос човека и света 

у поезији Миодрага 

Павловића 
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додатну литературу 

-критички приступа 

анализи дела и 

аргументовано дискутује о 

делу 

-изводи закључке и даје 

креативна решења 

-учествује на такмичењу из 

књижевности 

 -Суштина живота и 

поезије код Стевана 

Раичковића 

-Поезија Бранка 

Миљковића (избор 

ученика) 

-Неосимболистички 

тонови у поезији Ивана В. 

Лалића 

-Модерна проза- структура 

модерног романа 

-Свет Проклете 

авлије (питање 

идентитета) 

-Филозофски аспект 

Селимовићевог романа 

-Породична драма 

Катића у роману 

„Корени“ 

-Филозофија апсурда у 

обраёеним делима 

(„Чекајући Годоа“, 

„Странац“, „Мит о 

Сизифу“, „Мајстор и 

Маргарита“) 

-„Енциклопедија 

мртвих“, значај и 

смисао 

-„Хазарски речник“, 

концепт саопштавања 

више истина о истој ствари 

-„Нови Јерусалим“, иронија 

у 

 



 

 

  приповедању 

-Извоёење одабраних 

сцена из Шекспировог 

„Хамлета“ 

-Фауст и Мефисто- два 

аспекта живота 

-Психологија ликова у 

делима Ф. М. 

Достојевског 

-Мотив рата у 

изабраним делима 

-Решавање тестова са 

такмичења 

Књижевна 

олимпијада 

 

 

 

 

Ученик је у стању да: 

-самостално истражује 

језичка и правописна 

правила 

-користи стручну и додатну 

литературу 

-изводи закључке и 

решава задатке 

такмичарског нивоа 

-учествује на такмичењу из 

језика и језичке културе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језик и језичка 

култура 

Падежна 

поливалентност и 

синонимија (пореёење, 

вежбање на изабраном 

тексту) 

-Семантичка и 

граматичка 

конгруенција 

-Именичка, придевска и 

прилошка вредност 

зависних реченица 

-Напоредне конструкције 

(уочавање напоредних 

односа у књижевном 

делу) 

-Значења глаголских 

облика 

-Диференцијалне 
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  особине 

функционлних 

стилова 

-Писање ученика у 

одговарајућем 

функционалном стилу 

-Израда језичке карти на 

којима су представљене 

језичке групе 

-Решавање тестова са 

такмичења из српског 

језика и језичке културе 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 

Програмом се предвиёа проширивање знања из области обраёених на часовима редовне наставе, али и увоёење нових појмова у складу са планом и програмом такмичења из језика и 

књижевности. 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Програм наставе и учења за област Књижевност у 4. разреду гимназије конципиран је тако да ученици обраде корпус дела послератне српске и светске књижевности, а са усвојеним 

теоријским апаратом савладају и нека од највећих дела ранијих епоха која тематски корелирају са двадесетовековном књижевношћу. У изборном делу програма предвиёено је и 

упознавање са савременом српском књижевношћу (дела настала након 1990. године). 

Ученици се обучавају за активну примену свих врста и видова читања (доживљајно, истраживачко, изражајно и интерпретативно, гласно читање, читање с белешкама, читање у 

себи), а пре свега за помно читање, читање с уживљавањем и разумевањем уз вредновање књижевног дела. 

На часовима додатне наставе шири се интересовање ученика за књижевност, књижевна дела и ауторе, продубљују се и надопуњују читалачка интересовања и усавршавају читалачке 

компетенције. Стваралачке активности реализују се као усмена продукција (говорне 



 

 

вежбе, дискусије, разговори, монолози, рецитовање и казивање), писмена продукција (писање есеја, радова, домаћих задатака) и комбинована продукција (реферисања и 

презентације). 

Планом додатне наставе се предвиёа проширивање и утврёивање знања из области синтаксе, стилистике и опште лингвистике. Приликом понављања обележја научног стила, 

значајно је обухватити дигиталну компетенцију и компетенцију за рад са подацима. Од наставника се очекује да ученике упуте на исправне и безбедне начине претраге на 

интернету, чији је циљ писање научног рада. 

 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика током припремне фазе рада и током рада на часу, учешће у раду приликом тумачења 

дела, учесталост јављања, квалитет одговора, оригиналност и аргументовање ставова, уважавање гледишта других ученика и другачијих виёења, однос према раду, способност 

примене теоријских знања кроз учешће на такмичењима из српског језика и језичке културе и књижевности. Вредновање обухвата и писмено изражавање кроз учешће на 

литерарним конкурсима. 

Енглески 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ДОДАТНА 

НАСТАВА 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештине из неких наставних области и предмета у складу са својим 

интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче 

ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље самообразовање. 

Разред: четврти 

 

Смер: друштвено-језички 

 

Годишњи фонд часова:37 

 

ОБЛАСТ ИСХОДИ САДРЖАЈ 

Разумевање говора – разуме и извршава упутства и налоге за различите активности, у 

приватним и јавним комуникативним ситуацијама, исказане 

стандарднојезичком артикулаци- 

јом, уз минимално ометање позадинским шумовима; 

Граматички садржаји: 

 

Именице 

-Именице у функцији придева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разумевање прочитаног 

текста 

– разуме општи садржај и важније појединости 

монолошких излагања у вези са друштвено релевантним и узрасно 

примереним темама, уколико се користи стандардни језик; 

– разуме општи смисао и најважније појединости информативних 

прилога из различитих медија о познатим, друштвено и узрасно 

релевантним темама, у којима се користи стандардни говор; 

– разуме битне елементе садржаја у краћим аудио и аудио-визуелним 

формама, у којима се обраёују блиске, познате и узрасно примерене теме 

– разуме општи садржај и идентификује важније појединости 

дијалошких форми у којима учествује двоје или више говорника, 

уколико је реч о размени информација,мишљења и ставова на познате 

и блиске теме из свакодневног живота, уз употребу стандарднојезичких 

елемената и споријег ритма; 

– разуме општи садржај и идентификује важније појединости 

дијалошких форми у којима учествује двоје или више говорника, 

уколико је реч о размени информација, мишљења и ставова на познате и 

блиске теме из свакодневног живота, уз употребу стандарднојезичких 

елемената и споријег ритма, уз евентуална понављања и појашњења; 

– разуме садржај и већину тематски повезаних појединости у текстовима 

савремене музике различитих жанрова, уз поновљена слушања и 

одговарајућу припрему 

 

 

– примењује стратегије читања које омогућавају откривање 

значења непознатих речи; 

– разуме општи садржај и најважније појединости дужих текстова 

у вези с темама везаним за лична интересовања; 

– разуме општи садржај и најважнијепојединости аутентичних, 

адаптираних и неаутентичних дужих 

-Саксонски генитив 

Члан 

-Употреба одреёеног и неодреёеног члана. 

Изостављање члана. 

Заменице и детерминатори 

-Присвојне 

-Повратне. 

Придеви и прилози 

-Прилози учесталости 

-Компаративи и суперлативи 

Предлози 

-Предлози после именица (нпр. difference 

between) 

-Предлози после глагола (нпр. talk to, look at). 

-Предлози са превозним средствима (by, on, get 

in/into/on/onto/off/out of) 

Везници 

Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, 

but, or, yet, so. 

Творба речи 

-Суфикси за именице које означавају занимања –

er/or, -ist, 

-ician 

-Префикси и суфикси за творбу глагола (dis-,mis-, re-

; -ize, -fy) 

-Фразални глаголи са on, off, up, down... ( нпр. go on, 

take off,cut down). 

Глаголи 

-Обнављање обраёених глаголских времена са 

посебним акцентом на употреби прошлих 

времена: 

Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Past Perfect, 

Present Perfect Continuous 

-Used to/would за уобичајене радње у прошлости 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено изражавање 

текстова у вези с блиским темама; 

– разуме општи садржај и најважније појединости текстова о мање 

познатим темама, које спадају у шири спектар интересовања; 

– разуме општи садржај и најважније појединости дужих текстова о 

различитим конкретним и делимично апстрактним темама; 

– разуме текстове који садрже различита упутства; 

– разуме дуже и сложеније савремене књижевне текстове 

различитих жанрова, примерене узрасту; 

 

 

– користи самостално циљни језик као језик 

комуникације; 

– говори, с лакоћом, о познатим темама и темама које су из домена 

његовог интересовања на кохерентан начин, примењујући познату 

лексичку граёу и језичке структуре; 

– препричава неки догаёај или дешавање и износи очекивања у 

вези са тим; 

– укратко образлаже и објашњава разлоге догаёаја или дешавања; 

– образлаже своје мишљење и реагује на мишљење других; 

– излаже пред публиком, на разумљив начин, унапред припремљену 

презентацију на познате и одабране теме уз помоћ визуеалног 

подстицаја; 

– током и после презентације разуме питања у вези са темом, одговара 

на њих и пружа додатна објашњења; 

– учествује у дијалогу и размењује мишљења и информације 

у вези са својим окружењем и свакодневним ситуацијама; 

– интерпретира тематски прилагоёене песме, рецитације и 

скечеве; 

– користи интонацију, ритам и висину гласа у складу са сопственом 

комуникативном намером и са степеном формалности говорне ситуације; 

-Will/going to за предвиёање 

-Модални глаголи (may/might; must/have to; must 

/mustn’t / needn’t;) 

-Пасивни глаголски облици и 

конструкције 

Реченица 

-Питања:WH-questions 

(who/whom/whose/which/what као субјекат 

и објекат у питањима; WHAT/HOW са мерама, нпр. 

What size/weight/length ...? How big/heavy/long... ?) 

-Tag questions (у потврдним, одричним и реченицама 

са Let’s ...) 

-Погодбене реченице 

(потенцијалне,иреалне). 

-Неуправни говор (са и без слагања времена) 

 

 

Тематске области 

-свакодневни живот (организација времена, 

послова, слободно време) 

-свет рада (перспективе и образовни системи) 

-интересантне животне приче и догаёаји 

-живи свет и заштита човекове околине 

-научна достигнућа, модерне технологије и свет 

компјутера (распрострањеност, примена, корист и 

негативне стране) 

-медији и комуникација 

-храна и здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и 

пића у земљама света) 

-потрошачко друштво 

-спортови и спортске манифестације 

-Србија – моја домовина 



 

 

 

 

Писмено изражавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокултурна 

компетенција 

 

 

– пише текст примењујући правила правописа и интерпункције, 

поштујући основна начела организације текста; 

– пише текстове о блиским темама из свог окружења и подручја 

интересовања; 

– пише краће прегледе/ сажетке књига, филмова, тв емисија и сл. 

користећи једноставне изразе; 

– описује утиске, мишљења, осећања, истиче предности и мане неке 

појаве или поступка; 

– пише белешке, поруке (имејлове, смс поруке и сл.), детаљне 

извештаје у којима тражи или преноси релевантне информације; 

– пише одговоре у којима тражи и преноси релевантне информације и 

објашњења користећи стандардне формуле писаног изражавања; 

– пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и 

очекивања износећи личан став и аргументе сложенијим језичким 

средствима; 

– пише текстове према моделу, тумачи и описује илустрације, 

табеле, слике, графиконе, истичући релевантне детаље; 

– пише неформална писма/мејлове/позивнице и сл. користећи се 

устаљеним изразима заодбијање/прихватање позива, извињења и 

сл. 

 

 

-познаје основне одлике екосистема и друштвеног система земаља чији 

језик учи и разуме њихову меёусобну условљеност; 

– објашњава на једноставан начин традиционално схваћене 

одлике властите културе припадницима страних култура; 

– објашњава, на једноставан начин, традиционално схваћене одлике 

култура чији језик учи припадницима властите културе; 

– увиёа и разуме да поступци учесника у свакодневним 

познати градови и њихове знаменитости 

- региони и земље у 

којима се говори циљни језик 

-европа и заједнички живот народа 

 

Комуникативне функције 

-представљање себе и других 

-поздрављање (састајање, растанак; формално, 

неформално, регионално специфично) 

-идентификација и именовање особа, објеката, боја, 

бројева итд. 

-давање једноставних упутстава и команди 

-изражавање молби и захвалности 

-изражавање извињења изражавање потврде 

и негирање 

-изражавање допадања и недопадања 

-изражавање физичких сензација и потреба 

-исказивање просторних и временских односа 

-давање и тражење информација и 

обавештења 

-описивање и упореёивање лица и предмета 

-изрицање забране и реаговање на забрану 

-изражавање припадања и поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и изражавање слагања и 

неслагања 

-тражење и давање дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и обавезности 

-исказивање сумње и несигурности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медијација 

комуникативним ситуацијама могу да буду 

протумачени на различите начине; 

– увиёа и разуме постојање културног плуралитета у својој земљи и 

земљама чији језик учи; 

– реагује адекватно на најчешће облике примереног и непримереног 

понашања у контексту културе земље/ земаља чији језик учи, 

примењујући обрасце љубазног понашања; 

– користи фреквентније регистре у комуникацији на страном језику 

у складу са степеном формалности комуникативне ситуације; 

– користи на креативан начин ограничена знања из различитих 

језика како би успешно остварио комуникативну намеру; 

– истражује различите аспекте култура земље/ земаља чији језик учи у 

оквиру својих интересовања; 

– користи савремене видове комуникације у откривању културе земље/ 

земаља чији језик учи; 

– користи знање страног језика у различитим видовима реалне 

комуникације 

 

 

 

– преноси, на структурисан начин, основне информација из више 

сродних текстова, у писаном и усменом облику; 

– преноси општи садржај из текстуалних извора у којима се износе 

различити ставови, у писаном облику; 

– преноси, у усменом облику, садржај усменог излагања или писаног 

текста прилагоёавајући регистар и стил потребама комуникативне 

ситуације; 

– посредује у неформалној усменој интеракцији уз уважавање 

различитих културних вредности и избегавајући двосмислености и 

нејасноће 

 



 

 

Задаци: 

- задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, способности за учење; 

- подстицање индивидуалног развоја ученика (адекватног темпа), пре свега њихових интелектуалних карактеристика, што омогућава брже напредовање

 ученика (акцелерација); 

- проширивање  и  продубљивање  обима  и  садржаја  појединих  предмета  за  које  ученици  показују  интересовање  и  способности; 

- груписање  ученика  према  способностима  и  интересовањима  чиме  се  стварају  услови  за  индивидуализацију  додатног  рада; 

- идентификовање обдарених и талентованих ученика. 

 

Садржаји додатног рада полазе од редовног плана и програма, али се, сходно интересовањима и потребама ученика, проширују, продубљују и допуњују новим садржајима, и као 

такви важе само за ученике обухваћене овим обликом рада. Самим тим, садржаји додатног рада су индивидуализовани, како у односу на ученика, тако и у односу на наставника. 

Објашњење за реализацију 

Додатним радом треба обухватити ученике: који постижу изузетне резултате усавладавању садржаја програма, који показују интересовање за проширивање и продубљивање знања 

и вештина који су обдарени и талентовани за одреёене области и предмете. Програм додатног рада треба планирати и организовати у оквиру  недељног  распореда  часова  

образовно-васпитног  рада.  Часови могу да трају краће или дуже од 45 минута, зависно од садржаја који се остварују. 

 

С обзиром на примену и функцију додатног рада наставник треба да препоручи најразноврсније облике, методе и поступке рада који ће ученицима  омогућити  да  њихове  

креативне  способности  и  интересовања  максимално  доёу  до  изражаја   (индивидуални   и групни облик; проблемска, индивидуализована и други облици наставног рада). 

Наставник треба да упућује ученике да самостално испитују разне појаве, да се служе литературом, приручницима, алатима и инструментима, као и да сачине записе, анализе, 

закључке и сл. 

 

 

I Планирање наставе и учења   

 

Планирање додатне наставе се врши у складу са потребама и интересоваљу ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној недељи, наставника. Одреёивање 

термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу.  

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења   

 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – учионици..   

На часовима комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, што подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Ученици: посматрају, питају, уз помоћ наставника записују, изводе закључке решавају задатке, одговарју на питања. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења   



 

 

 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове континуирано и систематично. Вреднују се активности и постигнућа ,квалитет одговора, способности примене теоријских знања у 

конкретним радним условима.  

 

Вредновање наставе и учења врши се кроз: праћење остварености исхода, усмено излагање, учествовање на конкурсима и такмичењима, као и резултатима постигнутим на истим. 

 

 

 

 

 

Француски језик 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ-ДОДАТНА НАСТАВА-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК РАЗРЕД-IV 

НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС 

 

ГОДИШЊИ ФОНД-37 ЧАСОВА(укупно за све разреде) ЦИЉЕВИ 

ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

ЦИЉ додатне наставе је проширивање и продубљивање знања за даровите и талентоване ученике који желе да усавршавају знања из француског језика на свим нивоима од рецепције до 

продукције,интеракције,медијације и знања о језику,као и да учествују на такмичењима и конкурсима из француског језика. 

 

ОБЛАСТ-ТЕМА 

 

 

 

РЕЦЕПЦИЈА 

ИСХОДИ 

 

 

 

– разуме једноставне књижевне 

текстове различитих жанрова 

(поезија, проза, драма), 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Именичка група 1) 

Систематизација употребе 

детерминаната: 

БРОЈ ЧАСОВА 
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ПРОДУКЦИЈА 

у којима се појављују 

учесталије метафоре; – 

открива значење непознатих 

речи у писаном тексту на 

основу познатог контекста и 

језичког предзнања; 

 

користи релативно спонтано и 

самостално циљни језик као 

језик комуникације у 

учионици са наставником и са 

осталим ученицима и 

ученицама; – описује особе, 

радњу, место, доживљај или 

актуелна дешавања у 

садашњости, прошлости и 

будућности, користећи 

познате језичке и ванјезичке 

елементе; – саопштава и 

интерпретира најважније 

информације садржаја 

писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме 

предвиёене наставним 

програмом, користећи познате 

језичке елементе; – саопштава 

и интерпретира најважније 

партитивних чланова 

и партитивног de; присвојних 

и показних придева; 

основних, редних бројева. 2) 

Систематизација рода и броја 

именица и придева, пореёења 

придева и именица. 3) 

Систематизација заменица: 

личних ненаглашених 

(укључујући и заменицу on) и 

наглашених; заменица за 

директни и индиректни 

објекат; показних и 

присвојних; упитних. 

Глаголска група 1) 

Систематизација глаголских 

времена индикатива (презент, 

сложени перфект, имперфект, 

плусквамперфект, футур 

први), као и перифрастичних 

конструкција: блиског 

футура, блиске прошлости. 2) 

Систематизација фреквентних 

униперсоналних глагола. 3) 

Систематизација презента 

кондиционала. 4) 
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ИНТЕРАКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

информације садржаја 

кратких емисија, видео записа 

на теме предвиёене наставним 

програмом, користећи познате 

језичке елементе ; – износи 

своје мишљење, изражава и 

образлаже ставове и реагује на 

мишљење и ставове других 

(допадање/недопадање итд.), 

користећи познате и 

једноставне језичке елементе; 

– започиње и учествује у 

дијалогу и размењује 

мишљења и информације у 

вези са својим окружењем и 

свакодневним ситуацијама; 

 

илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних 

упутстава; – резимира 

прочитани/преслушани текст о 

блиским, познатим и 

обраёиваним друштвеним 

темама користећи једноставна 

језичка средства; – пише о 

блиским 

темама из свог окружења и 

подручја 

Презент субјунктива 

најфреквентнијих глагола 

(после il faut que, il vaut 

mieux que, il est nécessaire 

que, il est possiblе que и 

глагола заповести, жеље и 

осећања). 

Предлози 1) Систематизација 

употребе предлога и 

фреквентних предложних 

израза (par rapport à, à côté de, 

au lieu de, à l’occasion de, à 

l’aide de, malgré). 

2) Систематизација предлога 

за време и временских 

одредница (depuis, ça fait … 

que, en, dans, pour, il y a). 

Прилози 1) Систематизација 

прилога за место, време, 

начин, количину (интензитет). 

2) Пореёење прилога. 

Модалитети и форме 

реченице 1) Директни и 

индиректни говор. 2) 

Систематизација 

интерогативног и 

императивног модалитета. 3) 

Систематизација негације. 

Сложене реченице 1) 
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ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 

интересовања; – 

описује особе и догаёаје 

поштујући правила 

кохерентности користећи 

фреквентне речи и изразе; – 

пише о властитом искуству 

описујући своје утиске и 

осећања, износећи мишљења, 

планове и очекивања, 

једноставним језичким 

средствима 

 

 

користи знање страног језика 

у различитим видовима 

реалне комуникације 

(електронске поруке, СМС 

поруке, дискусије на блогу 

или форуму, друштвене 

мреже) 

 

 

преноси суштину и 

најважније појединости 

поруке са матерњег на страни 

језик/са страног на матерњи, 

додајући, по потреби, 

једноставнија објашњења и 

обавештења, писмено и 

усмено; – у писаном 

облику резимира на 

структурисан начин 

Систематизација 

координирања реченице са 

везницима et, ou, mais, car и 

прилозима/прилошким 

изразима c’est pourquoi, donc, 

puis, pourtant, par contre, par 

conséquent, au contraire. 

2) Систематизација зависних 

реченица са најфеквентнијим 

везницима: релативних са 

заменицама qui, que, où; 

временских са везницима 

quand, chaque fois que, pendant 

que, depuis que; узрочних са 

везницима parce que и comme 

(рецептивно) ; финалних са 

везником pour 

que/pour+инфинитив; 

хипотетичних са везником si 
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 садржај краћег текста, 

аудио или визуелног записа и 

краће интеракције; – у 

усменом облику преноси 

садржај писаног или усменог 

текста, прилагоёавајући га 

исказаним или 

претпостављеним потребама 

саговорника; – користи 

одговарајуће компензационе 

стратегије ради 

превазилажења тешкоћа које 

се јављају, на пример: преноси 

садржај уз употребу описа, 

парафраза и сл.; 
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УКУПНО 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање 

наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 



 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријску наставу.. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-

кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, 

панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

-учествовање на конкурсима и такмичењима; 

- активности ученика на часовима 

-  

- Социологија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филозофија 

Програм додатне наставе 

 

Назив наставног предмета: Филозофија 

 

Циљ додатне наставе: продубљивање и сазнавање новог и додатног садржаја 

 



 

 

 

Исходи 

 

Област/Тема 

 

Садржај 
Укупан 

број 

часова 

- формулише 

филозофски 

релевантно питање и 

уочи филозофски 

проблем у неком 

тексту или 

феномену; 

– објасни због чега 

није могуће дати 

јединствено одређење 

тога шта је 

филозофија и чиме се 

она бави; 

– одреди место 

филозофије међу 

облицима духовне 

културе: мит, 

религија, наука, 

уметност; 

– пореди 

карактеристике, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДРЕЂЕЊЕ ФИЛОЗОФИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увод у филоѕофију 
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домене и 

могућности 

различитих 

извора и типова 

сазнања (чулног, 

разумског и 

умственог); 

– у прихватању 

сазнања и уверења 

предност даје 

рационалним 

разлозима у односу 

на 

друге ауторитете 

(откровење, 

традиција, мишљење 

већине); 

– анализира 

примере 

употребе 

различитих 

метода 

филозофског 

испитивања: 

дијалек тичке, 

аналитичке, 

херменеутичке и 

феноменолошке, и 

процењује њихову 

специфич 

ност у односу на 

научне методе; 

– служи се 

   



 

 

методама критичког 

читања текста и 

стручном 

терминологијом у 

артикули саном 

приказу неке 

филозофске позиције; 

– у комуникацији са 

другима 

презентује, 

усмено или 

писмено, и уз 

употребу 

одговарају ћих 

ИКТ 

средстава, идеје и 

аргументе на јасан, 

информативан и 

кохерентан начин, не 

намећући их другима; 

– ситуира решења 

филозофских 

проблема, дебате и 

аргументе у 

историјски контекст и 

одређује њихов утицај 

на светоназор 

одређене епохе; 

– прикаже на 

   



 

 

примерима 

карактеристичне 

проблеме појединих 

филозофских 

дисципли 

на (метафизика, 

епистемологија, 

логика, етика, 

естетика, политичка 

филозофија); 

– интерпретира 

проблеме, ауторске 

опусе и теорије који су 

репрезентативни за 

историј 

ски развој 

филозофије; 

– процењује 

значај 

различитих 

метафизичких и 

епистемолошких 

схватања за формира 

ње модерног научног 

приступа 

изучавању природе, 

човека и друштва; 

– користи идеје 

филозофски 

утемељеног умећа 

живљења (нпр. 

античких 

   



 

 

концепција 

умерености и 

еудајмоније) да 

конципира, 

практикује и 

промовише 

здрав и 

еколошки стил 

живота; 

– препознаје и 

избегава 

симплификације, 

предрасуде, 

стереотипије и 

уобичајене софи зме у 

аргументацији; 

– аргументовано 

расправља о 

питањима културних 

и друштвених 

вредности и идеоло 

шких оријентација 

у савременом 

друштву; 

– у дискусији 

разликује 

претпоставке и 

карактер сазнајног, 

моралног и естетског 

расуђивања, и у 

расправи о 

вредностима 

   



 

 

респектује 

принципе 

конзистентног 

логичког 

мишљења, 

коректног 

аргументовања и 

основне етичке 

вредности; 

– изводи практичне 

импликације 

одређене вредносне 

позиције и 

процењује њену реле 

вантност или 

универзално 

важење неког 

етичког принципа 

у свакодневном 

контексту; 

– формулише (на 

подстицај филозофске 

лектире) властито 

становиште о 

одређеном вредносном 

питању у толерантној 

расправи са другима 

или у аргументованом 

писа 

   



 

 

ном приказу 

(есеју); 

– расуђује о 

кључним 

димензијама и 

циљевима научног 

знања 

   

 

 

Историја 

Додатна настава 

 

Наставни предмет:Историја Смер: 

Друштвено-језички Разред: четврти 

Циљ додатне наставе је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких наставних области и предмета у складу са 

интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 

оспособљавању за даље образовање 

 

Задаци додатне наставе: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовањаученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област/Тема 
рој 

ова 
Садржај Исходи 

МЕЂУНАРОДНИ 

ОДНОСИ,САВЕЗИ И 

КРИЗЕ 

4 Меёудржавни односи 

Кримски рат Граёански рат 

у САД Блоковске поделе и 

савези великих сила 

Источно питање 

Ратови за српско 

идентификује узроке и последице историјских догаёаја, појава и 

процеса из опште и националне историје; − анализира историјске 

догаёаје и појаве на основу доступних визуелних, аудио-визуелних 

извора и статистички-табеларно обраёених података; − користи 

хронолошке одреднице и 

исправним хронолошким редоследом наводи 



 

 

  национално 

ослобоёење и уједињење 

Балкански ратови 

Империјализам Велики рат 

Револуције у Русији и Европи 

Настанак југословенске 

државе Други светски рат 

Ратни злочини Геноцид, 

Холокауст, геноцид над 

Ромима, геноцид над Србима у 

НДХ (Аушвиц, Јасеновац, 

Сајмиште, гета...) Хладни рат 

Деколонизација Мировне и 

меёународне конференције 

Меёународне организације  

(Друштво народа, ОУН) 

Српска и југословенска 

држава у меёународним 

односима Граёански ратови, 

кризе и меёународне 

интервенције Меёународни 

тероризам Савремени 

конфликти и кризе Распад 

југословенске државе и 

меёунационални сукоби 

(интернационализација 

кључне догаёаје, појаве, процесе и личности; − у 

усменом и писаном излагању користи основне научне и историјске 

појмове; − пореди изворе различите сазнајне вредности и процени 

њихову релевантност за истраживање; − примењује основну 

методологију у елементарном историјском истраживању и 

резултате презентује у усменом, писаном, или дигиталном облику; 

− анализира утицај меёународних односа на положај држава и 

народа у прошлости и препознаje га у савременим историјским 

процесима; − на основу датих примера изводи закључак о 

повезаности појава и процеса из националне историје са појавама и 

процесима у регионалним, европским и светским оквирима; − 

истражи меморијалне споменике у локалној средини и у сарадњи 

са локалном заједницом учествује у организовању и спровоёењу 

заједничких школских активности везаних за развој културе 

сећања; − идентификује најважније друштвене групе, њихове улоге 

и односе у периоду од средине 19. века до данас; − анализира 

структуру и особености српског друштва и уочава промене 

изазване политичким и економским процесима у периоду од 

средине 19. века до данас; − наведе специфичности друштвених 

појава, процеса, политичких идеја, ставова појединаца и група; − 

анализира, на примерима, процес настанка модерних нација; − 

пореди елементе српске државности 19. и 20. века и српске државе 

у 21. веку;идентификује основне карактеристике и предуслове 

настанка тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у 

историјском и савременом контексту; 

− објасни значење појмова геноцид и Холокауст; − анализира, на 

основу одабраних историјских извора и литературе, различита 

тумачења истог историјског догаёаја или појаве; − уочава 

историјске промене, пореёењем политичке карте 



 

 

  сукоба, настанак нових 

држава, НАТО 

бомбардовање Републике 

Српске и Савезне Републике 

Југославије, питање статуса 

Косова и Метохије) 

савременог света са историјским картама; − 

препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку позицију у 

историјском извору и формулише став који се супротставља 

манипулацији; − критички процењује сазнајну вредност и 

веродостојност усмених сведочанстава, као и писаних, визуелних, 

аудио-визуелних и електронских историјских извора; − наведе 

специфичности друштвених, економских и државних уреёења у 

периоду од средине 19. века до данас; − илуструје примерима 

утицај научно-технолошког развоја на промене у друштву, 

економији и природном окружењу; − критички се односи према 

информацијама из медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; − објасни разлику измеёу методолошки утемељених и 

ненаучних интерпретација прошлости, које су узрок појаве 

историјског ревизионизма; − излаже ставове, засноване на 

методолошки утемељеним аргументима, о осетљивим историјским 

питањима и појавама; − образложи утицај историјских догаёаја, 

појава и процеса на креирање и јачање националног и културног 

идентитета у периоду савремене историје; − наведе примере 

утицаја популарне културе и уметничких достигнућа на 

обликовање савременог друштва; − идентификује узроке, елементе 

и последице историјских сукоба и ратова и дискутује о могућим 

начинима превенције конфликата; − изведе закључке о узроцима, 

току и последицама ратова условљених распадом СФРЈ користећи 

изворе различитог порекла и сазнајне вредности; − препозна, на 

примерима из савремене историје, важност поштовања људских 

права; − пореди права појединаца и друштвених група у истој 

епохи на различитом простору, као и током различитих епоха на 

истом простору; − идентификује историјске предуслове развоја 

индивидуалних и 



 

 

   колективних права и наводи примере њиховог 

кршења у прошлости и данас; − наведе механизме заштите 

људских права (институције, декларације, 

организације). 

ДРЖАВА И 5 Стварање чности; − у усменом и писаном излагању користи 

ИНСТИТУЦИЈЕ  националних држава основне научне и историјске појмове; − пореди 

  и нестанак империја изворе различите сазнајне вредности и процени 

  Типови државних њихову релевантност за истраживање; − 

  уреёења Монархија примењује основну методологију у елементарном 

  Република Револуције историјском истраживању и резултате презентује 

  и њихове тековине у усменом, писаном, или дигиталном облику; − 

  Уставност Структура, анализира утицај меёународних односа на 

  унутрашње уреёење и положај држава и народа у прошлости и 

  институције препознаje га у савременим историјским 

  Скупштина и процесима; − на основу датих примера изводи 

  парламентаризам закључак о повезаности појава и процеса из 

  Законодавство, националне историје са појавама и процесима у 

  државна управа и регионалним, европским и светским оквирима; − 

  војска Односи државе истражи меморијалне споменике у локалној 

  и цркве, средини и у сарадњи са локалном заједницом 

  секуларизација учествује у организовању и спровоёењу 

  Демократија и заједничких школских активности везаних за 

  тоталитаризам развој културе сећања; − идентификује 

  Српски народ под најважније друштвене групе, њихове улоге и 

  страном влашћу односе у периоду од средине 19. века до данас; − 

  Развој српске и анализира структуру и особености српског 

  југословенске друштва и уочава промене изазване политичким 

  државности и и економским процесима у периоду од средине 

  уставности 19. века до данас; − наведе специфичности 

  Кнежевина Србија друштвених појава, процеса, политичких идеја, 

  Краљевина Србија ставова појединаца и група; − анализира, на 

  Краљевина примерима, процес настанка модерних нација; − 

  СХС/Југославија пореди елементе српске државности 19. и 20. 

  ФНРЈ/СФРЈ СРЈ, века и српске државе у 21. веку;идентификује 

  Државна заједница основне карактеристике и предуслове настанка 

  Србија и Црна Гора тоталитарних идеологија и наводи њихове 

  Република Србија последице у историјском и савременом 

  Република Српска контексту; − објасни значење појмова геноцид и 



 

 

   Холокауст; − анализира, на основу одабраних 

историјских извора и литературе, различита тумачења истог 

историјског догаёаја или појаве; 

− уочава историјске промене, пореёењем политичке карте 

савременог света са историјским картама; − препозна пропаганду, 

стереотипе и идеолошку позицију у историјском извору и 

формулише став који се супротставља манипулацији; − критички 

процењује сазнајну вредност и веродостојност усмених 

сведочанстава, као и писаних, визуелних, аудио- визуелних и 

електронских историјских извора; − наведе специфичности 

друштвених, економских и државних уреёења у периоду од 

средине 19. века до данас; − илуструје примерима утицај научно-

технолошког развоја на промене у друштву, економији и 

природном окружењу; − критички се односи према 

информацијама из медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; − објасни разлику измеёу методолошки утемељених и 

ненаучних интерпретација прошлости, које су узрок појаве 

историјског ревизионизма; − излаже ставове, засноване на 

методолошки утемељеним аргументима, о осетљивим 

историјским питањима и појавама; − образложи утицај 

историјских догаёаја, појава и процеса на креирање и јачање 

националног и културног идентитета у периоду савремене 

историје; − наведе примере утицаја популарне културе и 

уметничких достигнућа на обликовање савременог друштва; − 

идентификује узроке, елементе и последице историјских сукоба и 

ратова и дискутује о могућим начинима превенције конфликата; − 

изведе закључке о узроцима, току и последицама ратова 

условљених распадом СФРЈ користећи изворе различитог 

порекла и сазнајне вредности; − 



 

 

   препозна, на примерима из савремене историје, 

важност поштовања људских права; − пореди права појединаца и 

друштвених група у истој епохи на различитом простору, као и 

током различитих епоха на истом простору; − идентификује 

историјске предуслове развоја индивидуалних и колективних 

права и наводи примере њиховог кршења у прошлости и данас; − 

наведе механизме заштите људских права 

(институције, декларације, организације). 

    

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и 

предвиёених исхода, али и од специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

IIОставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

IIIПраћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у конкретним 

радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 



 

 

Физика 

Дпдатна настава за физику-IV-Разред(пба смера) 

 

Месец Брпј 

шаспва 

Садржај рада 
Активнпсти Пблици 

извпђеоа 

Циљеви и 

задаци 

 

IX - - - - - 
 

X 4 
Релативистишка 

механика 

Раде задатке Групни Бпље 

разумеваое 

 

XI 4 
Релативистишкс 

механика 
-II- -II- -II- 

 

XII 4 Атпмски 

спектри 

-II- -II- -II-  

I 3 
Атпмски 

спектри 
-II- -II- -II- 

 

II 2 
Физика 

атпмскпг језгра 
-II- -II- -II- 

 

III 4 
Физика 

атпмскпг језгра 
-II- -II- -II- 

 

IV 
 

3 
Физика атпмскпг 

језгра -II- -II- -II- 
 

  

 

Математика 

 

Рачунарство и информатика 

 

 

Предмет: Рачунарство и информатика Разред: Четврти 

 



 

 

Смер: Друштвено језички 

 

 

Циљ и задаци: 

Циљ учења Рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за 

даље школовање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем концепата из рачунарских наука, ученик развија способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији 

послова уз помоћ информационо- комуникационих технологија и развија способност ефективног коришћења технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

 

Задаци додатне наставе су да ученици: 

– развијају свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и значај информатике за савремено друштво; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основних информатичких термина; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за правилно коришћење стручне литературе; 

– буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

 

– способност ученика да креирају једноставну БП на основу корисничких захтева; креирају упите у БП користећи могућности СУБП и SQL језика (селекција, сортирање, филтрирање, 

упити агрегације; креира извештаје). 

 

– стицање знања ученика на основу којих прави паралеле измеёу „класичних” области и савремених, које су још увек у фази истраживања, развоја и експерименталне примене. 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

– објасни улогу базе података у 

савременим информационим 

системима; 

– креира базу и табеле 

коришћењем графичког 

интерфејса одабраног СУБП; 

– врши упите и обраёује 

податке; 

– администрира базом 

података на основном нивоу; 

Базе података 1, 2.Базе података 

 

3, 4. Типови 

података 

 

5, 6. Креирање и рад са 

табелама 

 

7, 8. Сортирање и 

филтрирање података 

 

9, 10. Кључ, релације 

 

 

 

14 



 

 

   

11, 12. Креирање 

једноставних упита 

 

13, 14. Креирање форме 

и извештаја 

 

– наведе актуелне области 

рачунарства и проблеме који они 

решавају. 

Обрада савременог 

рачунарства 

15. Представљање 

актуелних области 

рачунарства - машинско 

учење 
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16. Представљање 

актуелних области 

рачунарства – вештачка 

интелигенција, роботика 

 

  
17. Представљање 

актуелних области 

рачунарства – 

криптографија 

 

  
18. Паметни градови 

 

   

19. Обрада великих 

количина података 

 

  
20. Квантни 

рачунари 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења 

 



 

 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених исхода, али и од 

специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

 

Настава се реализује кроз теорију. Програм за четврти разред организован је кроз два модула. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад 

у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита 

наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност примене теоријских знања у 

конкретним радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 усмено излагање; 

 показивање практичних вештина; 

 активности ученика на часовима; 

 

Музичка култура 

Разред IV 

Предмет музичка култура 

 

За ученике чије се интересовање и љубав за музику не могу задовољити оним што им пружа редовна настава, могу се организовати додатна настава или секције.У зависности од 

афинитета, креативних способности или извоёачких могућности ученика, рад се може организовати кроз следеће активности: 

– солистичко певање; 

– групе певача; 

– „Мала школа инструмента” (клавир, гитара, тамбуре...); 

– групе инструмената; 

– млади композитори; 

– млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово заборављених песама средине у којој живе). 



 

 

Циљ је разумевање,препознавање,отклањање нејасноћа брже и квалитетније усвајање знања умења и вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета. 

 

 

 

 

Редни број 

наставне теме 

Број часова Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

1 10 Етномузика, 

српски 

композитори 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

2 5 Модерна музика, 

жанрови, 

инструменти 

индивидуални рад 

фронтални рад 

дијалошка метода 

Слушају, 

питају, 

препознају 

музичке 

примере 

 

3 3 Музика 

двадесет првпг 

века 

индивидуални 

рад 

 
фрпнтални рад 

дијалпщка метпда 

Слущају, питају, 

преппзнају 

музишке 

примере 



 

 

Ликовна култура 

Циљеви додатне наставе: 

- продубљивање знања стечених на редовној настави; 

- припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или избору у договору са професором; 

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима; 

- откривати код ученика све расположиве могућности за ликовне активности и за разумевање ликовних дела и оплемењивати их. 

 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика; 

- увоёење ученика у свет ликовних вредности и стваралачког мишљења кроз практичне и теоријске задатке; 

- омогућавање схватања уметничког дела у културно-историјским условима; 

- омогућавање ученицима да стечена практична и теоретска знања усвоје као систем применљив у будућим заниманјима; 

- познавање ликовног наслеёа наше земље, како би ученици развијали смисао, осећања и потебу неговања културних тековина; 

-упознавање ликовних законитости кроз самостална ликовна остварења; 

- увоёење ученика у свет опажања и доживљавања ликовних дела и развијање личног односа према властитим и туёим ликовним делима ; 

- омогућавање критичког односа према делима ликовних уметности, као и према поставкама теорије и историје уметности; 

- упознавање основних одлика и развоја уметности у друштвено-историјским раздобљима код нас и у свету; 

- омогућавање свестраног развоја ученикове личности, његових, како емоционално-доживљених, тако и интелектуално-креативних способности; 

- омогућавање разумевања уметности које доприноси оплемењивању демократије и толеранције; 

- истицање да универзалност ликовног језика утиче на укиданје језичких, националних и расних раздвајања; 

- праћење ликовних догаёаја и посете музејима и галеријама треба да постане навика за развој целовите личности. 

 

Исходи додатне наставе: 

- ученик има висок квалитет стечених знања, уме да их примењује, да се према садржајима односи критички, да користи литературу и способности у односу на градиво које се 

обраёује на редовној настави; 

- ученик је способан да осмисли и реализује пројекат за конкурс; 

- ученик је способан да презентује пројекат другим ученицима. 



 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

-обликује презентације 

усклаёујући текст и слику; 

-укаже на сличности, разлике и 

меёусобни утицај уметности 

одреёених култура, цивилизација 

и периода; 

-издваја кључне информације из 

текста и слике; 

 

 

Садржај уметничког 
дела: мотиви и теме 
кроз епохе. 

 

 

 

Уметност кроз 

епохе 
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-користи уметничко 

наслеёе као подстицај за 

стваралачки рад; 

-изражава своја интересовања и 

естетске доживљаје одабраним 

средствима и техникама; 

 

Културно наслеђе као 

извор инспирације 

савремених стваралаца. 

Човек и простор; 

Скулптуре у пленеру; 

Пејзаж и 

архитектура; Реални 

и имагинарни 

простор 

 

 

6 

 

 

 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Програм допунске, додатне и секције 

 

Назив наставног предмета: Физичко васпитање 

 

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе 

интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније презентује одреёени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и 

да се усавршавају одреёени наставни садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 



 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

 

-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

- Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

 

 

Провера физичких 

способности(иницијал но 

тестирање) 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 
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Кратко опише основне 

карактеристике и правила атлетике, 

гимнастике и спортске гране - 

дисциплина које се уче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским 

дисциплинама треба 

радити на развијању 

основних 

моторичких особина 

за дату дисциплину; 

 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања на 

кратке и средње 

стазе: 

- 100 м ученици и 

ученице; 

- 800 м ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 100 м 

ученици и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

 

  ученице 

 

Вежбање технике 

трчања на средњим 

стазама умереним 

интезитетом и 

различитим темпом 

у трајању од 5 до 10 

мин. 

Крос: јесењи и 

пролећни 

- 800 м ученице, 

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: Скок 

удаљ техником 

увинућа Скок 

увис леёном 

Бацања: Бацање 

кугле, једна од 

рационалних 

техника (ученице 4 

кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести такмичења 

у одељењу, на 

резултат, у свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама. 

 



 

 

    

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика са 

елементима акробатике: 

Вежбе на справама и тлу 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре; 

• Даље проширивање 

и продубљавање 

техничко- тактичке 

припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом 

за дату игру. На 

основу претходних 

умења у техници и 

тактици наставник 

планира конкретне 

садржаје из спортске 

игре; 

• Актив наставника, 

према програму који 

сам доноси (из 

програма трећег 

разреда (програм по 
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  избору ученика) 

у складу са 

могућностима школе, 

организује наставу за 

коју ученици покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: уколико 

је могуће, 

организовати наставу 

пливања (посебно 

обуку 

за непливаче). 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће 

методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику  и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и 

свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиёене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду 

да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одреёене потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба посматрати 

као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу  треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних 

исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 

чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиёених 

исхода, али и од специфичности одреёеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе 

позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похаёају трогодишње стручне 

школе далеко су више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за 

активан опоравак ученика, 



 

 

компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним 

бављењем физичким вежбама. 

 

 

II Оставаривање наставе и учења 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- спортско-техничко образовање; 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагоёава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 

часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, уважавање гледишта других 

ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у конкретним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1. Компетенцију за целоживотно учење 

2. Комуникацију 

3. Решавање проблема 

4. Сарадњу 

5. Одговоран однос према здрављу 

6. Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај додатне, допунске и секције који се реализује као допуна Физичког васпитања остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 
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Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу 

индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, 

учење увиёањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз 

редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, 

ванаставне активности (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапреёивања компетенција 

ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним 

сарадницима, одељенским старешином, стручним већем. 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеёивање услова да, без 

обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове  имају приступ свим нивоима 

образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се 

реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и 

пројеката у циљу унапреёивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано меёусобно уважавање наставника и ученика, праћење и 

оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика. 

 

Кроз додатну, допунску и секцију реализоваће се и допунски циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности у раду. Развијају се кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције 

(коришћење дигиталних алата за унапреёење практичног вежбања),..) меёупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. 

Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да 

управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронаёе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и 

ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког 

мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да 

анализирају и закључују; 

 

Кроз додатну, допунску и секцију оствариће се и исходи образовања и васпитања. 
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Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз 

практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или 

другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од 

наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одреёених тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да 

пронаёе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује 

своје идеје, слуша и уважава мишљење других; 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се 

јављају. 

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одреёеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима. 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похаёањем семинара из области:; 

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1; 

- Поучавање и учење-К2; 

- Подршку развоjу личности ученика-К3; 

- Комуникациjу и сарадњу-К4. 

Улога наставника вишеструка, jер треба да: 

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење; 

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и 

васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, 

наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 
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	Рачунарство (5 часова)
	Организација података и прилагођавање радног окружења (3 часа)
	Креирање и уређивање дигиталних докумената (10 часова)
	Програмирање (12 часова)
	ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
	Оцењивање:
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Међупредметне компетенције
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Вредновање остварености исхода врши се кроз:
	Циљеви допунске наставе:
	Задаци допунске наставе:
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : други
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Образовни профил: Природно-математички Разред: други
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Остваривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	I Планирање наставе и учења
	III Праћење и вредновање наставе и учења
	Циљ и задаци:
	УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
	ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
	ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
	Програми за табеларна израчунавања (8 часова)
	Рад са подацима у текстуалном програмском језику (6 часова)
	Програмирање (12 часова)
	ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Међупредметне компетенције
	Српски језик и књижевност – други разред
	Циљеви додатне наставе :
	Задаци додатне настави :
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Остваривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : други
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Остваривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	I Планирање наставе и учења
	III Праћење и вредновање наставе и учења
	Циљ и задаци:
	УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
	I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
	ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
	Програми за табеларна израчунавања (8 часова)
	Рад са подацима у текстуалном програмском језику (6 часова)
	Програмирање (12 часова)
	ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Међупредметне компетенције
	Програм допунске наставе
	Циљеви допунске наставе :
	Задаци допунске наставе :
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Вредновање остварености исхода врши се кроз:
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : трећи
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Образовни профил: Природно-математички Разред: трећи
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Остваривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Смер: Природно- математички
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Међупредметне компетенције
	Српски језик и књижевност – трећи разред
	Циљеви додатне наставе :
	Задаци додатне настави :
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : трећи
	Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Остваривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Смер: Природно- математички
	Задаци:
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Међупредметне компетенције
	Програм допунске наставе
	Циљеви допунске наставе :
	Задаци допунске наставе :
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Разред: 4
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Вредновање остварености исхода врши се кроз:
	I Планирање наставе и учења
	III Праћење и вредновање наставе и учења
	Образовни профил: Природно-математички Разред: Четврта
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Остваривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Разред: Четврти
	Основни ниво
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Међупредметне компетенције
	Српски језик и књижевност – четврти разред
	Циљеви додатне наставе :
	Задаци додатне настави :
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Разред: 4
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Остваривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Остваривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Смер: Природно-математички
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Међупредметне компетенције
	Смер: друштвено-језички
	Задаци:
	Планирање наставе и учења  
	Оставаривање наставе и учења  
	Праћење и вредновање наставе и учења  
	Назив наставног предмета-Француски језик
	НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Вредновање остварености исхода врши се кроз:
	Циљеви допунске наставе:
	Задаци допунске наставе:
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	IIОставаривање наставе и учења
	IIIПраћење и вредновање наставе и учења
	Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : први
	Разред: први
	Разред: први
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Остваривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења

	Дппунска настава-физика I разред(пба смера)
	Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Циљ и задаци:
	УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
	II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
	Информационо-комуникационе технологије у савременом друштву (4 часа)
	Рачунарство (5 часова)
	Организација података и прилагођавање радног окружења (3 часа)
	Креирање и уређивање дигиталних докумената (10 часова)
	Програмирање (12 часова)
	III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
	Оцењивање:
	Смер: друштвено-језички
	Задаци:
	Објашњење за реализацију
	Планирање наставе и учења  
	Оставаривање наставе и учења  
	Праћење и вредновање наставе и учења  
	РАЗРЕД-I
	ГОДИШЊИ ФОНД-37 ЧАСОВА(укупно за све разреде) ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	РАЗРЕД-I
	ГОДИШЊИ ФОНД-17 ЧАСОВА
	I Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Вредновање остварености исхода врши се кроз:
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	IIОставаривање наставе и учења
	IIIПраћење и вредновање наставе и учења
	Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : први
	Разред: први
	Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Циљ и задаци:
	УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
	II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
	Информационо-комуникационе технологије у савременом друштву (4 часа)
	Рачунарство (5 часова)
	Организација података и прилагођавање радног окружења (3 часа)
	Креирање и уређивање дигиталних докумената (10 часова)
	Програмирање (12 часова)
	III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
	Оцењивање:
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	III Праћење и вредновање наставе и учења
	Смер: друштвено-језички
	Задаци:
	Планирање наставе и учења  
	Оставаривање наставе и учења  
	Праћење и вредновање наставе и учења  
	Назив наставног предмета-Француски језик
	НЕДЕЉНИ ФОНД-1 ЧАС
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Вредновање остварености исхода врши се кроз:
	Циљеви допунске наставе:
	Задаци допунске наставе:
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	I Планирање наставе и учења
	IIОставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	IVМеђупредметне компетенције
	Гимназија : друштвено-језички и природно-математички смер Разред : други
	Разред: други
	Образовни профил: Друштвено-језички Разред: други
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма I Планирање наставе и учења
	Остваривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Планирање наставе и учења
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	V Начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда образовних постигнућа
	Одељење: II
	УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
	ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА   
	ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
	Програми за табеларна израчунавања (8 часова) 
	Рад са подацима у текстуалном програмском језику (6 часова)  
	Програмирање (12 часова) 
	ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Праћење и вредновање наставе и учења
	Међупредметне компетенције
	Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма
	Оставаривање наставе и учења
	Смер: друштвено-језички
	Задаци:
	Објашњење за реализацију
	Планирање наставе и учења  
	Оставаривање наставе и учења  
	Праћење и вредновање наставе и учења  
	Француски језик РАЗРЕД-II
	ГОДИШЊИ ФОНД-37 ЧАСОВА(укупно за све разреде)
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