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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

У историји српског народа, обележеној бројним дисконтинуитетима, мало је институција које се могу 

похвалити трајањем какво има Прва београдска гимназија, која је основана 18. јуна 1839. године, актом Намесништва, 

а на предлог Попечитељства просвештенија (Министарства просвете). »Височајше решење« о оснивању гимназије у 

Београду, које су намесници потписали 26. августа 1839. године, званично је објављено 4. септембра исте године у 

Зборнику закона и уредби. Организација школе била је конципирана по узору на већ постојећу Крагујевачку гимназију, 

основану 1833. године, која је у то време имала три »граматикална разреда« (млађи, средњи и старији) и два »разреда 

човечности« (разред реторике и разред поетике). Прве школске 1839/1840. године у први разред примљена су 44 

ученика, углавном они који су завршили четвороразредну основну школу, док је у други разред уписано 27 ученика, 

међу којима је било највише оних који су први разред завршили у Крагујевачкој гимназији.  

Током протеклих 170 година свог постојања, Прва београдска гимназија је више пута мењала своје називе, као 

и своје седиште. Рад је започела под називом »Гимназија београдска«, са седиштем у Југ-Богдановој улици број 26, у 

приватној кући Николе Селаковића. Школа се од почетка суочавала са проблемом неодговарајућег и недовољног 

простора за извођење наставе и недостатком наставних средстава. Селаковићева кућа постала је убрзо тесна, јер се 

број ђака гимназије стално повећавао, па је школске 1841/42. године за потребе смештања ђака четвртог разреда узет 

је у закуп један локал у суседству. Током школске 1844/45. године, са преласком на петоразредно трајање, гимназија 

се из куће Николе Селаковића преселила у здање некадашњег Конака кнегиње Љубице. Из Конака, где је такође био 

смештен и Лицеј, гимназија се иселила врло брзо, највероватније у току 1846/47. године, након чега је била смештена 

у једној старој згради на спрат у непосредној близини Конака. Године 1863. године решено је за дуже време питање 

зграде Прве београдске гимназије , будући да се она тада уселила у Капетан-Мишино здање, где је била смештена 

наредних четрдесетак година. Наиме, Прва београдска гимназија се 1905. године преселила у "Дом Светог Саве", где 

је остала све до 1938. године.  

Кроз историју Прве београдске гимназије прелама се и развој школства у нововековној српској држави, па су 

професори ове школе били критичари појединих закона, али су и својим предлозима често утицали на промене 

школског система. Школским законом из 1844. године у Гимназију је уведен шести разред, да би се школа 

изједначила по рангу са гимназијама у иностранству и појединим свршеним ученицима омогућило студирање на 

страним универзитетима. Године 1853. Гимназија је добила и седми разред, али је "Законом о устројству гимназија" из 

1863. године гимназијско школовање поново било враћено на шест година. Седми разред и испит зрелости уведени су 

коначно школске 1875/76. године. Први испит зрелости био је изузетно строг, а због великог броја предмета који су се 

полагали било је више чланова испитне комисије него кандидата. Наставним планом из 1886. године Гимназија је 

добила и осми разред, а карактер осморазредне имаће до после Другог светског рата.  

Први светски рат направио је пустош и прекинуо рад у готово свим школама. Директор, професори и ученици 

школе отишли су на фронт, са кога се није вратило њих 98. Гимназија није радила све до 1919. године, када се учило 

по скраћеном програму и два разреда завршавала за једну годину. Обнова кабинета, књига, учила и саме зграде текла 

је врло споро. Тек 1935. године покренуто је питање зидања гимназијске зграде. Београдска општина је доделила плац 

поред цркве Светог Александра Невског, а 27. априла 1939. године почела су прва предавања у згради у којој је и 

данас смештена Прва београдска гимназија.  

Ново, врло тешко раздобље за српски народ, а самим тим и нашу школу, започело је 6. априла 1941. године, 

немачким нападом на Краљевину Југославију. Ратне дане ученици и професори наше школе проводили су у 

просторијама других школа: Палилулске основне школе, Грађанске школе и Основне школе "Краљ Александар", 

делећи простор са другим ђацима. Ученици наше гимназије понети слободарским заносом одлазили су из Београда и 

укључивали се у партизанске одреде и одреде Југословенске војске у отаџбини. Према последњим истраживањима 180 

ђака и професора наше школе погинуло је или стрељано за време Другог светског рата. Треба нагласити да је од тога 

116 Јевреја, који су страдали у Бањичком логору, али и у концентрационим логорима на подручју Немачке.  

По ослобођењу, у јесен 1946. године, Прва мушка гимназија се вратила у сопствену зграду, коју је делила са 

Четвртом женском гимназијом. Године 1952. уведено је обавезно осмогодишње образовање, којим је припремљен 

терен за четвороразредну гимназију. То је довело до спајања Четврте женске и Прве мушке, па је тако 1953. године 

основана Прва београдска гимназија. То су биле тешке године за гимназије, јер се много већи проценат ученика 

опредељивао за средње стручне школе. Због смањеног прилива ђака школске 1959/1960. године спојене су Прва и 

Осма гимназија и основана Гимназија "Моша Пијаде". Напушта се концепција гимназије као општеобразовне 

институције која припрема ученике за студије, и уводе се елементи стручног образовања. Коначно је 1977. године 

гимназија укинута, јер је победила концепција да све средње школе морају припремати ученике за укључивање у 

производни процес по завршетку школовања. Започео је период усмереног образовања, а најстарија београдска 

гимназија постаје "образовно-васпитна организација". Године 1988. уносе се новине у наставне програме, а школске 

1990/91. године школи је враћено име Прва београдска гимназија и у њу је уписана прва генерација гимназијалаца 

природно-математичког и друштвено-језичког смера.  
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Кроз историју Прве београдске гимназије прелама се историја просвете, школства и културе српског народа у 

19. и 20. веку. Наша гимназија је од оснивања била један од најјачих ослонаца духовним, научним и цивилизацијским 

стремљењима на овим просторима. Кроз њене клупе прошли су бројни научници, књижевници, војсковође, министри, 

сликари, политичари, око 90 академика и 10 председника Академије наука. Садашњи професори и ђаци Прве 

београдске гиманзије свесни су овог великог историјског наслеђа и настоје да радом и резултатима не заостану за 

својим претходницима.  

 

УВОДНИ ДЕО 

Годишњи План и програм рада школе као основни и свеобухватни документ који садржи образовне, васпитне 

и друге задатке и активности свих субјеката у школи, темељи се на одговарајућим законским и стручним документима 

релевантним за образовно-васпитну делатност, на конкретној ситуацији у школи у погледу услова рада и обима 

делатности, на искуству које је школа стекла у свом ранијем. У циљу што успешнијег обављања образовних и 

васпитних задатака сви учесници у планирању и остваривању обавеза и задатака морају водити рачуна о следећим 

елементима: 

- редовно и прецизно планирање свих видова наставе укључујући начин, место и време извођења наставе као и  

подстицање ваннаставних активности,- разматрање  питања од значаја за извођење наставе  на стручним органима 

школе  

-  учешће на такмичењима 

-  редовна стручна усавршавања наставног особља  

 - помоћ стручних сарадника у планирању и реализацији наставе  

 - социјална и здравствена заштита ученика 

 - успостављање сарадње са родитељима и друштвеном средином  

 - културна и јавна делатности школе и сарадња са привредним и друштвеним организацијама 

Остваривање програма рада пратиће директор, психолог, педагог, помоћник директора и председници 

стручних актива. 

Планирање рада извршено је на основу анализе постигнутих успеха у претходном периоду. На седницама 

одељењских и стручних већа, као и Наставничком већу оцењено је да су у претходној години постигнути веома добри 

резултати у реализацији свих видова наставе и ваннаставних активности. 

 

УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 

 

МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 

Школска зграда својим укупним простором и структуром обезбеђује повољне услове за реализацију свих 

образовно-васпитних задатака предвиђених годишњим Програмом рада. 

а) Објекат Школе налази се у Цара Душана 61, општина Стари град. 

 Укупна површина објекта 5248 м2 

 Школско двориште 1757 м2. 

 Спортски терен 527 м2. 

 Укупна површина школског простора (укључујући и школску зграду износи 7529 м2. 

б) Школска зграда (наставне и остале просторије): 

Прва београдска гимназија реализује наставу у 27 учионица од којих је 15 учионица опште намене и 12 

кабинета (три кабинета информатике, кабинет физике, хемијска лабораторија, два кабинета за стране језике, кабинет 

уметности,  историје, географије, биологије и мултимедијални кабинет 

За наставу се, према потребама, користи и свечана сала школе која поседује 120 места за седење. 

Настава физичког васпитања се изводи у адаптираној свечаној сали са пратећим просторијама (свлачионице 

ученика и кабинет професора),  који не задовољавају  потребне стандарде. 

За ваннаставне активности користи се и посебно опремљен простор - Клуб Прве. 

Гимназија поседује добро опремљену библиотеку са читаоницом као и сервер собу (умрежени рачунари и 

контрола видео надзора и разгласа) 

Остале просторије 
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Зборница     1 

Управа и правно-рачуноводствена служба 4 

Педагошко-психолошка служба  1 

Синдикална просторија   1 

Зубна амбуланта    1 

Просторија за помоћно особље   1 

Радионица домара    1 

Просторија за рад и пријем родитеља  1 

Архив     1 

Фотокопирница    1 

Адаптиран подрумски простор 

Три кабинета за информатику располажу са 27 рачунара. Такође рачунаре и рачунарску опрему поседују: 

библиотека (1 рачунар), зборница (2 рачунара, 1 штампач и 1 фотокопир апарат), канцеларија директора (лап-топ, 

факс и штампач), секретаријат (1 рачунар и 1 штампач), рачуноводство (2 рачунара и 2 штампача), психолог (1 

рачунар и 1 штампач), сервер соба (6 рачунара, 1 штампач, 1 скенер, миксета и појачало за озвучење у дворишту и 

уређај за бележење података са видео камера). Рачунаре поседују и следећи кабинети: кабинет уметност, историје, 

географије, физике, биологије, хемије, кабинет за стране језике и 2 кабинета за математику. Рачунарске пројекторе 

поседују и кабинети уметности, биологије, физике, страних језика, 1 кабинет информатике као и Свечана сала у којој 

су смештени концертни клавир и разглас. Један кабинет информатике и мултимедијални кабинет поседују 

мултимедијалну таблу. Клуб Прве опремљен је са два рачунара, скенером, две електричне, једном акустичном 

гитаром, клавијатурама и бубњевима. Већина учионица поседује рачунар и белу таблу. Гимназија је повезана 

кабловском и Wirelesинтернетконекцијом. 

 

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 

У циљу успешнијег остваривања наставног плана и програма школа ће сарађивати са факултетима и стручним 

друштвима. У овим установама се планира стручно усавршавање професора. Са факултетима ће се сарађивати и 

приликом припремања ученика за такмичења и професионалне оријентације. 

Школа ће наставити успешну сарадњу са Библиотеком града Београда и са позориштима. 

У циљу здравствене и ментално-хигијенске заштите ученика наставиће се сарадња са Домом здравља „Стари 

град" и Институтом за ментално здравље. 

У настојању да школа пружи помоћ друштвеној средини организоваће се културно-уметнички програми за 

обележавање пригодних датума и приликом сусрета генерација. У оквиру акције Црвеног крста организоваће се помоћ 

старим лицима, и акције добровољног давања крви. 

Као посебан вид сарадње са друштвеном средином наставиће се рад „Друштва бивших ђака и професора Прве 

београдске гимназије". Друштво чине бивши ученици ове школе, људи афирмисани у својој струци и професори. 

Чланови клуба би се у одређеном термину окупљали у просторијама школе и договарали са управом о активностима. 

Рад друштва ће координирати стално тело које ће у сарадњи са директором школе настојати да обезбеди додатну 

финансијску помоћ школи која би се користила за опремање школе. На стручном плану припремиће се елаборат за 

промену статуса Прве београдске гимназије по узору на модерне европске гимназије имајући у виду значај Школе и 

њену традицију кад је у питању српско школство. 

 

ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ УЧЕНИКА 

Судећи по неким показатељима социјални статус и културни ниво већине родитеља наших ученика су 

просечни. Преовлађују родитељи са вишим и високим образовањем.  

Код већине ученика стамбени услови су задовољавајући. 

Што се тиче дефицијентних породица и породица са поремећеним односима, њихов број се креће између 20 и 

25%.  

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ГИМНАЗИЈЕ (2019 – 2023.) 

Циљеви школског програма 

Школским програмом1 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, као и повезивање са 
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репрезентативним синдикатима и удружењима послодаваца и преузимање свог дела одговорности за развој друштвене 

средине. 

Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање принципа, циљева и 

стандарда постигнућа, и задовољење општих и специфичних образовних интереса и потреба ученика, родитеља, 

односно старатеља и локалне самоуправе, а у складу са оптималним могућностима школе. 

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма, односно програма одређених облика 

стручног образовања, а узимајући у обзир развојни план школе и резултате самовредновања, у складу са Законом. 

Школа, у складу са Законом, доноси школски програм, по правилу, на четири године и објављује га најкасније 

два месеца пре почетка школске године у којој ће почети његова примена. 

Поједини делови школског програма иновирају се и надограђују у току његовог остваривања. 

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење 

квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања 

сваког ученика. 

Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира, програмира и 

реализује свој рад. 

 

Садржај школског програма 

Школски програм садржи2: 

1) циљеве школског програма; 

2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и језик на коме се 

остварује програм; 

3) обавезне и изборне предмете и модуле по образовним профилима и разредима; 

4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, начин и поступак 

остваривања прописаних наставних планова и програма, програма других облика стручног образовања и 

врсте активности у образовно-васпитном раду; 

5) програм допунске, додатне и припремне наставе; 

6) програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникација, тимски рад, 

самоиницијатива и подстицање предузетничког духа; 

7) факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се остварују; 

8) начине остваривања и прилагођавања програма музичког и балетског образовања и васпитања, 

образовања одраслих, ученика са посебним способностима и двојезичног образовања; 

9) програм културних активности школе; 

10) програм слободних активности; 

11) програм каријерног вођења и саветовања; 

12) програм заштите животне средине; 

13) програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме превенције других облика 

ризичног понашања; 

14) програм школског спорта; 

15) програм сарадње са локалном самоуправом; 

16) програм сарадње са породицом; 

17) програм излета и екскурзија; 

18) програм безбедности и здравља на раду; 

19) друге програме од значаја за школу. 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном плану чине 

прилог школског програма. 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

Школски програм израђен је на основу: 

 

Закони 
 Закон о средњем образовању и васпитању (Сл.гласник РС. 55/13)

 Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. РС. 72/09; 52/2011, 55/13, 68/15)

 Закон о условима за обављање психолошке делатности (“Сл. гл. РС” 25/96 и 101/05)

 Закон о уџбеницима и другим наставним средствима (јул 2015.)

 

Правилници 

 Правилник о наставном плану и програму за гимназију („Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 5/90 и

„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 

24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 7/11, 4/13, 14/13, 17/133, 18/134, 5/145, 18/156, 

11/167); 

 Правилник о општим основама школског програма (Сл.гл. Просветни гласник РС 5/04);

 Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (Сл.гл. РС бр. 82/2015)

 Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама (Сл. гл. РС 37/93)

 Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за средње школе (Пр. гл. РС бр. 5/2001, 46/01, 

5/03, 10/03, 6/03, 23/04, 24/04, 3/05, 11/05)

 Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе (Пр. гл. РС бр., 6/03, 23/04, 9/05, 

11/16)

 Правилник о реализацији излета и екскурзија (8/95, 6/06)

 Правилник о вредновању квалитета рада установа ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012)

 Правилник о стандардима квалитета рада установе

 Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или 

трећег лица у установи образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС", бр. 22/2016)

 

Интерни и општи акти школе 

 Статут установе

 Развојни план установе

 Извештаји о самовредновању

 Правилник о понашању у установи

 Правилник о похваљивању и награђивању ученика

 Документ о вредновању стручног усавршавања у Гимназији за 2016-2017.

 Извештај о раду Гимназије за 2017-2018. годину

 Извештаји о реализацији матурског испита

 Евиденције о: ученику, успеху ученика, испитима, образовно-васпитном и васпитном раду, запосленима

  



11 

Прва београдска гимназија 

 

Правилници о наставном плану и програму 

Службени гласник РС – Просветни гласник 

 

 

ПРЕДМЕТИ 

 

I РАЗРЕД 

 

II РАЗРЕД 

 

III РАЗРЕД 

 

IV РАЗРЕД 

Српски језик и књевност Број 12/2018. бр. 7/2011. бр. 7/2011. бр. 7/2011. 

Енглески језик Број 12/2018. бр. 4/2015. бр. 4/2015. бр. 4/2015. 

Немачки језик Број 12/2018. бр. 4/2015. бр. 4/2015. бр. 4/2015. 

Француски језик Број 12/2018. бр. 4/2015. бр. 4/2015. бр. 4/2015. 

Италијански језик Број 12/2018. бр. 4/2015. бр. 4/2015. бр. 4/2015. 

Латински језик Број 12/2018. бр. 7/2011.   

Устав и право грађана    бр. 7/2011. 

Социологија    бр. 7/2011. 

Психологија  бр. 7/2011.   

Филозофија   бр. 7/2011. бр. 7/2011. 

Историја Број 12/2018. бр. 7/2011. бр. 7/2011. бр. 7/2011. 

Географија Број 12/2018. бр. 7/2011. бр. 7/2011.  

Биологија Број 12/2018. бр. 7/2011. бр. 7/2011. бр. 7/2011. 

Математика Број 12/2018. бр. 7/2011. бр. 7/2011. бр. 7/2011. 

Физика Број 12/2018. бр. 7/2011. бр. 7/2011. бр. 7/2011. 

Хемија Број 12/2018. бр. 7/2011. бр. 7/2011. бр. 7/2011. 

Рачунарство и инф. Број 12/2018. бр. 7/2011. бр. 7/2011. бр. 7/2011. 

Музичка култура Број 12/2018. бр. 7/2011. бр. 7/2011. бр. 7/2011. 

Ликовна култура Број 12/2018. бр. 7/2011. бр. 7/2011. бр. 7/2011. 

Физичко васпитање Број 12/2018. бр. 7/2011. бр. 7/2011. бр. 7/2011. 

Веронаука Број 11/2016. бр. 11/2016. бр. 11/2016. бр. 11/2016. 

Грађанско васпитање Број 12/2018. бр. 7/2011. бр. 7/2011. бр. 7/2011. 

Језик, медији и култура Број 12/2018.    

Појединац, група и друштво Број 12/2018.    

Образовање за одрживи развој Број 12/2018.    

Уметност и дизајн Број 12/2018.    
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ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У 

ГИМНАЗИЈИ 
Циљ образовања и васпитања у гимназији је да се путем стицања функционалних 

знања, овладавања вештинама, формирања ставова и вредности, у оквиру 

предвиђених наставних предмета, обезбеди8: 
 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.

Међупредметне компетенције обезбеђују ученицима успешно сналажење у свакодневном животу и раду. 

Оне су резултат великог броја активности које се остварују у свим наставним предметима и током целокупног 

гимназијског школовања. За њихов развој важни су не само садржаји већ и методе са којима се они проучавају и у 

њима треба да доминирају истраживачке и интерактивне методе, рефлексија, критичко мишљење, кооперативно учење 

и друге методе које јачају партиципацију ученика у образовно-васпитном процесу. 

Компетенција комуникације на српском (или матерњем) језику 

Ученик је у стању да разуме, користи и критички размишља о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима 

које изражавају други на српском (матерњем) језику у усменом и писаном облику. У стању је да изрази и тумачи 

сопствене мисли, ставове, осећања у усменом и писаном облику на српском (матерњем) језику. Ученик користи 

српски (матерњи) језик да би учествовао у различитим друштвеним и културним ситуацијама на примерен, 

конструктиван и креативан начин. 

Компетенција комуникације на страном језику 

Ученик је у стању да разуме, користи и критички размишља о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима 

које изражавају други на страном језику у усменом и писаном облику. У стању је да изрази и тумачи сопствене мисли, 

ставове, осећања у усменом и писаном облику на страном језику. Ученик користи страни језик да би учествовао у 

различитим друштвеним и културним ситуацијама на примерен, конструктиван и креативан начин; 

Математичка компетенција 

Ученик је у стању да користи, опише и објасни математичке појмове и процедуре, предвиди појаве, доноси 

математички засноване одлуке и решава проблеме у различитим ситуацијама. Ученик може да идентификује и разуме 

улогу коју математика има у савременом животу и активно, конструктивно и критички учествује у животу заједнице и 

доприноси њеном развоју. 

Научно-технолошка компетенција 

Ученик је у стању да користи и примењује знање и научне методе при препознавању научних проблема, 

формулише научна објашњења појава и изводи на чињеницама засноване закључке о научно релевантним питањима. 

Ученик разуме науку као најзначајнији облик људског сазнања и делатности за развој друштва, поседује свест о 

начинима на који наука и технологија обликују живот у савременом друштву и разуме колико је важно имати 

одговоран однос према употреби научних достигнућа за данашње и будуће генерације. 

Компетенција за решавање проблема 
Ученик је у стању да препозна, разуме и реши проблемске ситуације у којима решење није видљиво на први 

поглед, користећи знања и вештине стечене из различитих предмета. Решавање проблема подразумева и спремност 

ученика да се ангажује и конструктивно и промишљено допринесе решавању проблема са којима се суочава заједница 

којој припада. 

Информатичка компетенција 

Ученик компетентно и критички користи технологије информационог друштва у разноврсним ситуацијама и 

активностима да би остварио личне циљеве и активности, конструктивно и промишљено учествовао у животу 

заједнице. 

Компетенција за учење 



13 

Прва београдска гимназија 

 

Ослањајући се на претходна знања и искуства, ученик је у стању да организује учење, самостално или у групи, 

на ефикасан начин и у складу са сопственим потребама. Ученик је свестан начина на који учи и расположивих ресурса 

за учење (књиге, интернет, друге особе итд.), мотивисан је да учи, може да управља процесом учења и превазилази 

тешкоће са којима се суочава током учења. 

Компетенција за одговоран однос према здрављу 

Ученик је свестан, краткорочних и дугорочних, последица понашања које угрожава физичко и ментално 

здравље особе, има изграђене здраве животне стилове и спреман је да се понаша у складу са њима. 

Компетенција за управљање сопственим понашањем и спремност за акцију 

Ученик је у стању да идеје преточи у акцију. То подразумева критичко мишљење, креативност, иновативност 

и преузимање ризика, као и способност планирања и управљања активношћу – било самостално или у оквиру тима 

ради – ради остварења циљева. Ученик разуме контекст у коме се одвијају активности, уме да се усклади са њим и 

искористи могућности које се нуде. 

Социјална компетенција (сарадња, тимски рад) 

Ова врста компетенције омогућава ученицима да делотворно и конструктивно учествују у друштвеном 

животу, не угрожавајући интересе, потребе, осећања, права других, чиме се јача друштвена кохезија у Србији. Ученик 

уме да сарађује и тимски ради на решавању различитих проблема, који су од значаја за њега и ширу друштвену 

заједницу. 

Грађанска компетенција за живот у демократском друштву 

Ученик разуме основне појмове, институције, процедуре, принципе и вредности демократског друштва, 

свестан је места и улоге грађанина за развој и одржање демократског друштва, разуме изазове са којима се суочава 

савремено друштво и држава и спреман је да активно и конструктивно учествује у различитим сферама друштвеног 

живота. 

Културна компетенција 

Ученик разуме значај који култура има за развој и просперитет појединца и друштва, у стању је да 

интерпретира културна дела и повеже их са својим личним искуством да би га осмислио и обогатио. Ученик разуме 

значај креативног изражавања идеја, мисли, осећања у различитим медијима (музика, извођачке уметности, 

књижевност и визуелне уметности). 

Компетенција за одрживи развој 

Ученик има свест да задовољење потреба садашњице не сме да угрози могућност будућих генерација да 

задовоље своје потребе, свестан је важности очувања животне околине и спреман је да се ангажује на конструктиван и 

креативан начин у очувању животне околине кроз самосталну активност и укључивање у различите друштвене акције. 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ГИМНАЗИЈУ 

 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

недељно годиш. Недељ. годиш. недељно годиш. недељно годиш. 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

Српски језик и 

књижевност 
4 

 
148 

 
4 

 
140 

 
5 

 
180 

 
5 

 
160 

 

Први страни 

језик 
2 

 
74 

 
3 

 
105 

 
5 

 
180 

 
4 

 
128 

 

Други страни 

језик 
2 

 
74 

 
2 

 
70 

 
2 

 
72 

 
2 

 
64 

 

Латински језик 2 
 

74 
 

2 
 

70 
         

Устав и права 

грађана 

            
1 

 
32 

 

Социологија 
            

3 
 

96 
 

Психологија 
    

2 
 

70 
         

Филозофија 
        

2 
 

72 
 

3 
 

96 
 

Историја 2 
 

70 
 

2 
 

70 
 

3 
 

108 
 

3 
 

96 
 

Географија 2 
 

74 
 

2 
 

70 
 

2 
 

72 
     

Биологија 2 
 

74 
 

2 
 

70 
 

2 
 

72 
     

Математика 4 
 

148 
 

3 
 

105 
 

2 
 

72 
 

2 
 

64 
 

Физика 2 
 

74 
 

2 
 

70 
 

2 
 

72 
 

2 
 

64 
 

Хемија 2 
 

74 
 

2 
 

70 
         

Рачунарство и 

информатика 

 
2 

 
74 

   
60 1 

 
36 30 1 

 
32 30 

Музичка 

култура 
1 

 
37 

 
1 

 
35 

 
1 

 
36 

 
1 

 
32 

 

Ликовна 

култура 
1 

 
37 

 
1 

 
35 

 
1 

 
36 

 
1 

 
32 

 

Физичко 

васпитање 
2 

 
74 

 
2 

 
70 

 
2 

 
72 

 
2 

 
64 

 

Верска настава/ 

Грађанско васп. 
1 

 
37 

 
1 

 
35 

 
1 

 
36 

 
1 

 
32 

 

Изборни 

програм 
2 

 
37 
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ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 
 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

Српски језик и 

књижевност 
4 

 
148 

 
3 

 
105 

 
3 

 
108 

 
4 

 
128 

 

Први страни 

језик 
2 

 
74 

 
2 

 
70 

 
2 

 
72 

 
2 

 
64 

 

Други страни 

језик 
2 

 
74 

 
2 

 
70 

 
2 

 
72 

 
2 

 
64 

 

Латински језик 2 
 

74 
             

Устав и права 

грађана 

            
1 

 
32 

 

Социологија 
            

2 
 

64 
 

Психологија 
    

2 
 

70 
         

Филозофија 
        

2 
 

72 
 

2 
 

64 
 

Историја 2 
 

70 
 

2 
 

70 
 

2 
 

72 
     

Географија 2 
 

74 
 

2 
 

70 
 

2 
 

72 
     

Биологија 2 
 

74 
 

2 
 

70 
 

3 
 

108 
 

3 
 

96 
 

Математика 4 
 

148 
 

5 
 

175 
 

5 
 

180 
 

4 
 

128 
 

Физика 2 
 

74 
 

3 
 

105 
 

3 
 

108 
 

5 
 

160 
 

Хемија 2 
 

74 
 

3 
 

105 
 

3 
 

108 
 

2 
 

64 
 

Рачунарство и 

информатика 

 
2 

 
74 

   
60 1 

 
36 30 1 

 
32 30 

Музичка 

култура 
1 

 
37 

 
1 

 
35 

         

Ликовна 

култура 
1 

 
37 

 
1 

 
35 

         

Физичко 

васпитање 
2 

 
74 

 
2 

 
70 

 
2 

 
72 

 
2 

 
64 

 

Верска настава/ 

Грађанско васп. 
1 

 
37 

 
1 

 
35 

 
1 

 
36 

 
1 

 
32 

 

Изборни 

програм 
2 

 
37 
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Iа 

ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

УКУПНО 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

Верска настава 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140 

Грађанско 
васпитање 

1 37 1 35 1 36 1 32 4 140 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада 

 

 

III ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

УКУПНО 

годишње годишње годишње годишње годишње 

1 
. 

Час одељенског 
старешине/заједнице 

74 часа 70 часова 72 часа 64 часа 280 часова 

2 
. 

Додатни рад 
до 30 
часова 

до 30 
часова 

до 30 
часова 

до 30 часова 
до 120 
часова 

3 
. 

Допунски рад 
до 30 
часова 

до 30 
часова 

до 30 
часова 

до 30 часова 
до 120 
часова 

4 
. 

Припремни и друштвено-корисни 
рад* 

до 30 
часова 

до 30 
часова 

до 30 
часова 

до 30 часова 
до 120 
часова 

Напомена: *) Ако се у току године укаже потреба за њим. 

 

Факултативне ваннаствне активности 

 

1. Екскурзије 
до 3 
дана 

до 3 
дана 

до 3 
дана 

до 3 
дана 

 

2. Стваралачке и слободне активности ученика 
30-60 
час. 

30-60 
час. 

30-60 
час. 

30-60 
час. 

120-240 
час. 

3. Хор 
 2 часа 

нед. 
  

280 час. 

4. Културна и јавна делатност школе 
 2 радна 

дана 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском језику; 

унапређивање језичке и функционалне писмености; проширивање и продубљивање знања о српској и светској 

књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова; 

упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и 

процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и 

васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса. 

Задаци 

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика). Ученици 

треба да: 

 овладају знањима о српском књижевном језику;

 стекну веšтине и способности његовог кориšћења у опšтењу са другима, у писменом и усменом изражавању, 

приликом учења, образовања и интелектуалног развоја;

 поšтују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, 

етничких заједница и других народа;

 унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, 

родне, полне и узрасне равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и са 

поšтовањем и уважавањем других језика и других култура.

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких веšтина и афирмисање 
васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да: 

 упознају репрезентативна дела српске књижевне баšтине и дела опšте књижевности, њихове ауторе, поетске и 

естетске вредности;

 негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске веšтине посредством којих ће се упознавати са 

репрезентативним књижевним делима из историје српске и опšте књижевности, читати их и тумачити у 

доживљајној и истраживачкој улози

 развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети да на 

истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима 

и поводом њих;

 усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;

 оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилниšтва и нечовештва, 

одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног понаšања и за развијање самосвести и личне одговорности;

 подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;

 развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.

Општи задаци 

Ученици треба да: 

 развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених знања;

 развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и обимним знањима;

 усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају знања, 

васпитне вредности и функционалне веšтине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном 

раду и у свакодневном животу;

 развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;

 формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баšтина;

 буду оспособљени за живот у мултикултуралном друšтву.

 

  Други разред - Природно-математички смер  
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Циљеви учења наставе књижевности у другом разреду су оспособљавање ученика да: 

 користе најважније књижевноисторијске и књижевнотеоријске термине при анализи и интерпретацији дела;

 према датом захтеву саставе текст или исказ поштујући особености публицистичког и административног 

стила;

 у говору и писању користе речи различитих морфолошких категорија;

 учествују у јавним разговорима са више учесника (на различите теме укључујући и теме из области језика и 

књижевности);

 састављају сложенији дескриптивни и приповедачки текст;

 у тумачењу текстова различитог садржаја користе секундарну литературу.

Наставна тема /садржај 

Б
р

. 

ч
а

с.
 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образ. Стандарда Методе рада Облици рада 

А. КЊИЖЕВНОСТ     

I. ПРОСВЕТИТЕЉСТВО Просветитељство -     

реформаторски покрет у Европи. Између     

средњовековних и модерних појава у     

књижевности (барокне тенденције, Г. Ст. 
Венцловић, З. Орфелин). Књижевност епохе 

9 
   

просветитељства. сентиментализам, класицизам.     

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и     

прикљученија (I део) . Јован Стерија Поповић:     

Тврдица     

II. РОМАНТИЗАМ Романтизам у Европи и код     

нас (појам, особености, значај, главни     

представници). Поетика романтизма: однос према     

традицији и просветитељству, одлике стила,     

жанрова и мотивско-тематских тенденција, развој     

лирике, драме трагедије и мешовитих облика.     

Поетика романтизма (В. Иго - "Предговор     

Кромвелу" - одломак). Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд     

Харолд (одломак) . Александар Сергејевич     

Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци) .     

Шандор Петефи: Слобода света . Хенрих Хајне:     

Лорелај. Вук Стефановић Караџић: реформатор 35    

језика и правописа (из Предговора Српском     

рјечнику); лексикограф (Српски рјечник), писац -  Монолошка, фронтални рад, Усмено излагање, 
историчар, биограф (Житије Ајдук-Вељка  дијалошка, индивидуални ангажовање ученика у 

Петровића). Петар Петровић Његош: Горски  рад на рад, настави 

вијенац . Бранко Радичевић: Кад млидија’ умрети,  тексту групни рад  

Ђачки растанак Ђура Јакшић: Орао, Вече, Поноћ.     

Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци,     

Јутутунска народна химна. Лаза Костић: Међу     

јавом и мед сном, Santa Maria della Salute Иван     

Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића. Франце     

Прешерн: Сонетни венац     

III. РЕАЛИЗАМ Реализам у Европи и код нас     

(појам, особености, значај, главни представници).     

Поетика реализма: однос према стварности,     

ослонац на позитивистичку слику света,     

доминација прозе, обележје књижевног лика     

(мотивисаност, типичност, индивидуалност) и     

реалистичког стила. Реализам у Европи - поетика     

реализма (Балзак: Предговор Људској комедији -     

одломак). Поетика реализма у српској 25    

књижевности (Светозар Марковић: Певање и     

мишљење - одломак). Оноре де Балзак: Чича     

Горио. Николај Васиљевич Гогољ: Ревизор. Ги де     

Мопасан: Два пријатеља (новела). Јаков     

Игњатовић: Вечити младожења. Милован     

Глишић: Глава шећера. Лаза Лазаревић: Ветар.     

Радоје Домановић: Данга. Стеван Сремац: Зона     

Замфирова. Бранислав Нушић: Народни посланик.     

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

. 

ч
а

с.
 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образ. Стандарда Методе рада Облици рада 
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Симо Матавуљ: Поварета. Војислав Илић: Сиво, 
суморно небо, Тибуло 

   

IV. ЛЕКТИРА Лав Николајевич Толстој: Ана 

Карењина или Рат и мир . Иво Андрић: Мост на 

Жепи и друге приповетке. Драгослав Михаиловић: 
Кад су цветале тикве 

 
6 

V. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 
На наведеним делима понављају се, проширују, 

усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. Лирска поезија 

(особености књижевног рода); Реалистичка 

приповетка и роман. Романтично, реалистично, 

хумористично, сатирично, гротескно. Средства 

уметничког изражавања (стилске фигуре): 

метафора, персонификација, алегорија, иронија, 

сарказам, асиндет, полисиндет, анафора, епифора, 

симплоха, ономатопеја, алитерација, асонанца, 

игра речима. Писмо, аутобиографија, сонет, 

сонетни венац. Лирско-епска поезија (балада, 
романса, поема). 

 

 

 

 

 
 

2 

Б. ЈЕЗИК 

I. КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК Стандардизација 

(постанак и развој) књижевног језика и правописа 

(ХIХ и XX век). Књижевно-језичке варијанте. 

Функционални стилови. Основни принципи 

језичке културе. Приручници за неговање језичке 

културе (и начин њиховог коришћења). Језичка 

толеранција. 

II. МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ) 

Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи. 

Именице. Придеви. Заменице. Бројеви. Глаголи. 

Прилози. Помоћне речи: предлози, везници и 

речце. Узвици. 

III. ПРАВОПИС Састављено и растављено писање 

речи. Правописни знаци. Скраћенице. Растављање 

речи. 
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В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ Причање догађаја и 

доживљаја (приказивање осећања). Самостално 

излагање у функцији интерпретације књижевног 

текста. Дијалог у функцији обраде текста. 

Доследно усвајање ортоепске норме и усвајање 

вештине говорења. Стилске вежбе. Функционални 

стилови: научни. 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ Писмени 

састави: Израда плана писменог састава, 

усавршавање текста; писање побољшане верзије 

писменог састава (уношења нових података, 

отклањање безначајних појединости). Четири 
школска писмена задатка. 

 

 

 

 

 
 

12 

Корелација: 

Са историјом (просветитељске идеје у Европи, Велика сеоба Срба...); са музичком и ликовном културом 

(староградске песме, поп музика, рок музика; Ђура Јакшић – сликар, Велика сеоба Срба под Арсенијем Чарнојевићем 

– Паја Јовановић); са физиком и математиком (учење Лајбница, Декарта, Њутна); са филозофијом (Волтер, Спиноза); 

са веронауком (теорија о пореклу); са филмом и позориштем (пројекције следећих дела: «Евгеније Оњегин», «Ана 

Карењина», екранизоване приповетке Лазе Лазаревића, Милована Глишића); са психологијом: карактеризација 

ликова, емоције, механизми одбране. 

Уџбеници: 

 Српски језик 2,читанка за други разред гимназије и средњих стручних школа : М.Павловић 

 Граматика, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних  школа : В.Ломпар,А.Антић 

 Теорија књижевности: Драгиша Живковић 

Литература за наставника: 
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 Правопис српског језика ( Пешикан, Јерковић, Пижурица) , Матица Српска 2013. 

 Речник књижевних термина, Тања Поповић 

 Правописни речник српског језика (Шипка), Прометеј Нови Сад 2010. 

 

  Друштвено-језички смер  

 

Циљ наставе књижевности у другом разреду јесте да се ученици упознају са књижевним епохама: 

просветитељством, романтизмом и реализмом као и најзначајнијим делима ових епоха, затим, да развијају књижевно 

образовање; да стичу и даље развијају књижевни укус и створе трајне читалачке навике; усаврше литерарну 

рецепцију; развијају изражајне способности, шире сазнајне видике и стварају критичко мишљење. Потребно их је 

оспособити да се служе литературом и да теоријска знања из правописне норме успешно примењују у пракси. 

 

Наставна тема /садржај 
Б

р
. 

ч
ас

 Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. Станд. Методе рада Облици рада 

Књижевнотеоријски појмови Лирска поезија 

(особености књижевног рода); лирска песма; 

композициона структура лирске песме; песничка 

слика; њижевноуметнички (песнички) језик: 

сликовност (конкретност), емоционалност, 

симболичност, преображај значења, ритмичност и 

хармоничност; версификација; системи 

версификације; трохеј, јамб, дактил; стих; строфа; 

рима. Реалистичка приповетка и роман. 

Романтично, реалистично, хумористично, 

сатирично, гротескно. Средства уметничког 

изражавања (стилске фигуре): метафора, 

персонификација, алегорија, иронија, сарказам, 

асиндет, полисиндет, анафора, епифора, симплоха, 

ономатопеја, алитерација, асонанца, игра речима. 

Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац. 
Лирско-епска поезија (балада, романса, поема). 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 
 

Демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, рад на 

тексту 
   

Ф
р

о
н

та
л
н

и
 р

ад
, 

гр
у

п
н

и
 р

ад
, 
р

ад
 у

 п
ар

у
, 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
н

и
 р

ад
 

 

 

 

 

 

 
Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави 

Просветитељство - реформаторски покрет у 

Европи: култ разума, прогреса, природног права, 

осећајности; верска толеранција. Геополитички и 

духовни оквири српског народа (Велика сеоба 

Срба). Између средњовековних и модерних појава 

у књижевности (барокне тенденције, Г. Ст. 

Венцловић, З. Орфелин). Књижевност епохе 

просветитељства (сентиментализам, класицизам). 

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и 

прикљученија (И део). Јован Стерија Поповић: 
Тврдица 

 

 

 

 
9 

 
 

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, рад 

на тексту, 

дискусија, 

популарно 

предавање 

 

 

 

Домаћи задаци,усмено 

излагање, ангажовање 

ученика у настави 

Романтизам Романтизам у Европи и код нас 

(појам, особености, значај, главни представници). 

Поетика романтизма: однос према традицији и 

просветитељству, одлике стила, жанрова и 

мотивско-тематских тенденција, развој лирике, 

драме-трагедије и мешовитих облика. Поетика 

романтизма (В. Иго - "Предговор Кромвелу" - 

одломак). Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд 

(одломак). А. Сергејевич Пушкин: Цигани, 

Евгеније Оњегин (одломци). Шандор Петефи: 

Слобода света. Хенрих Хајне: Лорелај. Вук 

Стефановић Караџић: реформатор језика и 

правописа (из Предговора Српском рјечнику); 

лексикограф (Српски рјечник), сакупљач 

народних умотворина (О подјели и постању 

народних пјесама); књижевни критичар и 
полемичар (Критика на роман "Љубомир у 

 

 

 

 

 

 

 
45 

 

 

 

 
Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, рад 

на тексту, 

дискусија, 

популарно 

предавање 

 

 

 

 

 
Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у пару, 

индивидуални 

рад 

 

 

 

 

 

 
Домаћи задаци,усмено 

излагање, ангажовање 

ученика у настави 
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Наставна тема /садржај 

Б
р

. 

ч
ас

 Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. Станд. Методе рада Облици рада 

Јелисиуму"); писац - историчар, биограф (Житије 

Ајдук-Вељка Петровића). Петар Петровић Његош: 

Горски вијенац. Бранко Радичевић: Кад млидија’ 

умрети, Ђачки растанак. Ђура Јакшић: Орао, 

Вече, Поноћ, Јелисавета кнегиња црногорска 

(одломак). Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи 

увеоци, Јутутунска народна химна. Лаза Костић: 

Међу јавом и мед сном, Санта Мариа делла 

Салуте. Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге 

Ченгића. Франце Прешерн: Сонетни венац 

    

Реализам Реализам у Европи и код нас (појам, 

особености, значај, главни представници). 

Поетика реализма: однос према стварности, 

ослонац на позитивистичку слику света, 

доминација прозе, обележје књижевног лика 

(мотивисаност, типичност, индивидуалност) и 

реалистичког стила. Реализам у Европи - поетика 

реализма (Балзак: Предговор Људској комедији - 

одломак). Поетика реализма у српској 

књижевности (Светозар Марковић: Певање и 

мишљење - одломак). Оноре де Балзак: Чича 

Горио. Николај Васиљевич Гогољ: Ревизор. Ги де 

Мопасан: Два пријатеља (новела). Јаков 

Игњатовић: Вечити младожења. Милован 

Глишић: Глава шећера. Лаза Лазаревић: Ветар. 

Радоје Домановић: Данга, Вођа. Стеван Сремац: 

Зона Замфирова. Бранислав Нушић: Народни 

посланик. Симо Матавуљ: Поварета, Бакоња фра- 

Брне (одломак, Избор). Војислав Илић: Сиво, 

суморно небо, Јутро на Хисару, Запуштени 

источник. Силвије Страхимир Крањчевић: 

Мојсије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 

 

 

 

 

 

 

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, рад 

на тексту, 

дискусија, 

популарно 

предавање 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у пару, 

индивидуални 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави 

 

Лектира  Лав Николајевич Толстој: Ана 

Карењина или Рат и мир. Иво Андрић: Мост на 

Жепи и друге приповетке. Драгослав Михаиловић: 

Кад су цветале тикве. Милутин Миланковић: Кроз 

васиону и векове 

 

 

10 

Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, рад 

на тексту, 

дискусија, 

популарно 
предавање 

 

Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у пару, 

индивидуални 

рад 

 
 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави 

Језик Почетак стандардизације књижевног 

језика и правописа код Срба и код Хрвата (прва 

половина XIX века). Развој српског књижевног 

језика у другој половини XIX века и у XX веку 

(повезивање са наставом књижевности). Основни 

принципи српске књижевне норме. Екавски и 

ијекавски изговор. Ћирилица и латиница. 

Књижевно-језичке варијанте. Функционални 

стилови српског књижевног језика. Основни 

принципи језичке културе. Приручници за 

неговање језичке културе (и начин њиховог 

коришћења). Језичка ситуација у Србији. 

Принципи језичке равноправности. Језичка 

толеранција. 

 

 

 

 

 
 

15 

 

 

 

 
Демонстративна, 

рад на тексту, 

дискусија, 

вербална 

 

 

 

 
Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у пару, 

индивидуални 

рад 

 

 

 

 

 
 

тест 

Морфологија Врсте речи. Променљиве и 

непроменљиве речи. Морфолошке и 

класификационе категорије речи. Именице. 

Именичке категорије (падеж и број; род). Врсте 

именица. Основно о деклинацији именица. 

Придеви. Придевске категорије (род, број, падеж, 

вид, степен поређења). Врсте придева. Основне 

карактеристике деклинације и компарације 

придева. Заменице. Именичке заменице: личне 

заменице; неличне именичке заменице (заменице 
ко, што итд.). Придевске заменице. Основно о 

 

 

 

 
15 
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Прва београдска гимназија 

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

. 

ч
ас

 Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. Станд. Методе рада Облици рада 

промени заменица. Бројеви: главни и редни 

бројеви. Врсте главних бројева: основни бројеви, 

збирни бројеви, бројне именице па -ица (двојица, 

тројица итд.), бројни придеви (једни, -е, -а, двоји, - 

е, -а, итд.). Глаголи. Непрелазни, прелазни и 

повратни глаголи. Подела глагола по виду. 

Морфолошке глаголске категорије: време и начин; 

лице и број (и род - код облика који разликују м., 

ж. и с. род); стање (актив и пасив); потврдност/ 

одричност. Основно о конјугацији (глаголске 

основе, глаголске врсте, лични и нелични облици, 

облици пасива). Прилози. Врсте прилога. Помоћне 
речи: предлози, везници и речце. Узвици. 

    

Писмено изажавање Правописне вежбе: 

писање бројева и одричних облика глагола. 

Писање скраћеница. Писмени састави: Израда 

плана писменог састава, усавршавање текста; 

писање побољшане верзије писменог састава 

(уношења нових података, отклањање 

безначајних појединости). Четири школска 
писмена задатка. 

 

 

 
10 

 
Демонстративна, 

дијалошка, 

монолошка, рад 

на тексту, 

дискусија 

 
Фронтални 

рад, групни 

рад, 

индивидуални 

рад 

 

 

 
Домаћи задаци, тест 

Корелација : 

Са историјом (просветитељске идеје у Европи, Велика сеоба Срба...); Са физиком и математиком ( учење 

Лајбница, Декарта, Њутна...); Са филозофијом (Волтер, Спиноза...); Са веронауком (теорија о пореклу); Са филмом и 

позориштем ( пројекције следећих дела: «Евгеније Оњегин», «Ана Карењина», екранизоване приповетке Лазе 

Лазаревића, М. Глишића...); Са психологијом: карактеризација ликова, емоције... 

Уџбеници: 

 Српски језик 2,читанка за други разред гимназије и средњих стручних школа : М.Павловић 

 Граматика, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних  школа : В.Ломпар,А.Антић 

 Теорија књижевности: Драгиша Живковић 

Литература за наставника: 

 Правопис српског језика ( Пешикан, Јерковић, Пижурица) , Матица Српска 2013.

 Речник књижевних термина, Тања Поповић

 Правописни речник српског језика (Шипка), Прометеј Нови Сад 2010.

 

  Трећи разред - Природно-математички смер  

 

Циљеви учења су оспособљавање ученика да: 

 упозна репрезентативна дела српске и опште књижевности (епоха модерне, међуратне и авангардне књиж.), 

да уочава њихове поетске и естетске вредности; 

 образложи основне елементе књижевног дискурса у односу на остале друштвене дискурсе; 

 издвоји и самостално анализира посебне проблеме у књижевним делима; 

 примењује различите стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и посебним циљевима у 
читању; 

 према датом захтеву састави текст или исказ поштујући особености књижевноуметничког стила; 

 у говору и писању користи све типове међулексичких односа; 

 користи најважније речнике српског језика; 

 пише текстове сложеније грађе; 

 говори јавно и пред већим аудиторијумом о темама из језика, књижевности и културе; 

 критички слуша и уважава туђе мишљење; 

 користи основна начела транскрипције имена из страних језика. 
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Прва београдска гимназија 

 

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образ. стандарда 
Методе рада Облици рада 

А. КЊИЖЕВНОСТ - I. МОДЕРНА 

Модерна у европској и српској књижевности. 

Поетика модерне (импресионизам и симболизам). 

Шарл Бодлер: Албатрос. Антон Чехов: Ујка 

Вања.Богдан Поповић: Антологија новије српске 

лирике. Алекса Шантић: Претпразничко вече, 

Вече на шкољу. Јован Дучић: Залазак сунца, 

Јабланови. Милан Ракић: Искрена песма, Долап. 

Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда спава. 

Сима Пандуровић: Светковина. Антун Густав 

Матош: Јесење вече. Бора Станковић: Коштана, 

Нечиста крв. Јован Скерлић: О Коштани. Петар 
Кочић: Мрачајски прото. 

 

 

 

 

 
29 

 

 

 

 
метода 

разговора, 

истраживачке 

методе 

 

 

 

 
 

Фронтални, 

групни рад 

 

 

 

 
Ангажовање ученика у 

настави, излагање и 

представљање 

II. МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ 

Европска књижевност у првим деценијама XX 

века (појам особености и значај); манифести 

футуризма, експресионизма и надреализма; 

књижевни покрети и струје у српској 

књижевности између два рата (експресионизам, 

надреализам, социјална књижевност). Ратна 

књижевност. Владимир Мајаковски: Облак у 

панталонама. Федерико Гарсија Лорка: Романса 

месечарка. Рабиндранат Тагора: Градинар. 

Милутин Бојић: Плава гробница. Душан 

Васиљев: Човек пева после рата. Милош 

Црњански: Суматра, Сеобе И део. Иво Андрић: 

Ех понто. Момчило Настасијевић: Туга у камену. 

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка. Исак 

Самоковлија: Рафина авлија. Вељко Петровић: 

Салашар.Растко Петровић: Људи говоре. Исидора 

Секулић: Госпа Нола. Добриша Цесарић: Облак. 
Оскар Давичо: Хана (I песма) 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 

 

 

метода 

разговора, 

истраживачке 

методе 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтални, 

групни рад 

 

 

 

 

 

 

 
Ангажовање ученика у 

настави, излагање и 

представљање 

III. ЛЕКТИРА Избор из лирике европске 

модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер). Избор из 

међуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић). 

Ернест Хемингвеј: Старац и море. Иво Андрић: 

На Дрини ћуприја. Михаил А. Шолохов: Тихи 
Дон одломци) 

 

 
10 

 

метода 

разговора, 

истраживачке 

методе 

 

Фронтални, 

групни рад 

 
Ангажовање ученика у 

настави, излагање и 

представљање 

IV. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

Лирика. Модерна лирска песма (структура). 

Песма у прози. Стих: једанаестерац, 

дванаестерац, слободан стих. Средства 

књижевноуметничког изражавања (стилске 

фигуре), метонимија, синегдоха, парадокс, 

алузија, апострофа, реторско питање, инверзија, 

елипса, рефрен. Епика. Облици уметничког 

изражавања: причање (нарација), описивање 

(дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи 

монолог, доживљени говор, пишчев коментар; 

казивање у првом, другом и трећем лицу. Драма: 

Драма у ужем смислу (особине): модерна драма 

(психолошка, симболистичка, 

импресионистичка); драмска ситуација; сценски 

језик (визуелни и акустични сценски знакови); 

публика, глумац, глума, режија, лектор, 
сценограф. у

св
ај

ај
у

 с
е 

у
 т

о
к
у
 о

б
р

ад
е 

к
њ

и
ж

. 
д

ел
а
 

 

 

 

 

 

 
метода 

разговора, 

истраживачке 

методе 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални, 

групни рад 

 

 

 

 

 

 

Ангажовање ученика у 

настави, излагање и 

представљање 

Б. ЈЕЗИК 

I. ТВОРБА РЕЧИ Основни појмови о извођењу 

(деривацији) речи. Важнији модели за извођење 

именица, придева и глагола. Основни појмови о 

творби сложеница. Полусложенице. Правописна 
решења. 

 

 
5 

 

метода 

разговора, 

истраживачке 

методе 

 

Фронтални, 

групни рад 

 
Ангажовање ученика у 

настави, излагање и 

представљање 
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Прва београдска гимназија 

 

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образ. стандарда 
Методе рада Облици рада 

II. ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА 

ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ) 

Значењски (семантички) и формални односи међу 

лексемама: синонимија; антонимија; полисемија 

и хомонимија; метафорична и метонимијска 

значења. Стилска вредност лексема: лексика и 

функционални стилови; поетска лексика, 

варијантска лексика, дијалектизми и 

регионализми; архаизми и историзми; 

неологизми; жаргонизми; вулгаризми (повезати 

са употребом речника). Речи из страних језика и 

калкови (дословне преведенице), однос према 

њима. Речници страних речи. Разумевање 

најважнијих префикса (и префиксоида) и суфикса 

(и суфиксоида) пореклом из класичних језика. 

Основни појмови о терминологији и терминима. 

Терминолошки речници. Основни појмови о 

фразеологији и фразеолошким јединицама. 

Стилска вредност фразеолошких јединица. 
Клишеи и помодни изрази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 
метода 

разговора, 

истраживачке 

методе 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални, 

групни рад 

 

 

 

 

 

 

 

Ангажовање ученика у 

настави, излагање и 

представљање 

III. СИНТАКСА Синтаксичке јединице; 

реченице у ширем смислу (комуникативне 

реченице) и реченице у ужем смислу 

(предикатске реченице); речи (лексеме и 

морфосинтаксичке речи); синтагме (именичке, 

придевске, прилошке и глаголске). Основне 

конструкције (и њихови модели) предикатске 

реченице: субјективно-предикатска конструкција, 

рекцијске конструкције (с правим и неправим 

објектом), копулативне семикатулативне 

конструкције (с именским и допунским 

предикативом). Прилошке одредбе. Безличне 

реченице. Именичке синтагме. Типови атрибута. 
Апозитив и апозиција. 

 

 

 

 

 
 

11 

 

 

 

 
метода 

разговора, 

истраживачке 

методе 

 

 

 

 

 
Фронтални, 

групни рад 

 

 

 

 
 

Ангажовање ученика у 

настави, излагање и 

представљање 

IV. ПРАВОПИС Транскрипција речи из 

страних језика (основни принципи и примери). 

 

2 
метода 

разговора, 
истраживачке 

Фронтални, 

групни рад 

Ангажовање ученика у 

настави, излагање и 
представљање 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Казивање и рецитовање напамет научених 
књижевноуметничких текстова. Стилистика. 

Функционални стилови: публицистички. 

 
 

3 

 
метода усменог 

излагања 

 

групни рад, 

идивидуални 

рад 

 
Ангажовање ученика у 

настави, усмено излагање 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ Стилистика. 

Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор 

речи (прецизност). Појачавање и ублажавање 

исказа; обично, ублажено и увећано значење 

речи; пренесена значења речи (фигуративна 

употреба именица, глагола и придева). Писмене 

вежбе: новинарска вест, чланак, извештај, 

интервју, коментар и др. Приказ књижевно- 

сценског или филмског дела. Увежбавање 

технике израде писмених састава. Домаћи 

писмени задаци (читање и анализа на часу). 
Четири писмена задатка. 

 

 

 

 
 

16 

 

 

 

диференциране 

методе, метода 

практичних 

радова 

 

 

 

 
Фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 

 

 

 
Писмени задатак, домаћи 

задатак, излагање и 

представљање 

Корелација: 

Историја (превирања уочи Првог светског рата, у периоду између ратова и Други светски рат); музичка и 

ликовна култура (импресионизам, симболизам, кубизам, експресионизам, надреализам); психологија (типови 

личности, карактеризација ликова, емоције, социјализација); филмска и позоришна уметност (импресионистичка и 

психолошка драма); страни језици (општи појмови о језику и језичким принципима) 
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Уџбеници: 

 Српски језик 3,читанка за трећи разред гимназије и средњих стручних школа : Љ.Бајић,М.Павловић,З.Мркаљ 

 Граматика, уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних  школа : В.Ломпар,А.Антић

 Теорија књижевности: Драгиша Живковић

Литература за наставника: 

 Речник књижевних термина, Институт за књижевност и уметносту у Београду, нолит, Београд, 1986.

 Правопис српског језика (М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица), Матица српска, Нови Сад, 2013.

 Правописни речник српског језика са правописно-граматичким саветником (М. Шипка), Прометеј, 

Нови Сад, 2010.

 Речник српскохрватскогa књижевног језика I-VI, Матица српска, Матица хрватска, Нови Сад - Загреб, 
1967-1976.

 Приручници и критичка литература

 

 

  Друштвено-језички смер  

 

ЦИЉ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ ЈЕ 

 Обнављање и усвајање књижевнотеоријских појмова;

 Развијање читалачких навика и свести о критичком прилазу књижевним делима;

 Упознавање са кључним одредницама, ауторима и делима књижевних периода модерне, авангарде и 

међуратне књижевности;

 Развијање читалачког укуса и вредносног суда у оквиру критичког промишљања и вредновања дела из 

школске лектире;

 Развијање културе писменог и усменог изражавања, кулутуре говора, речничког фонда, елоквенције, 

основих вредности и квалитета беседништва, као и осталих форми усменог или писменог израза;

 Развијање теоријских појмова и њихове практичне примене у оквиру граматичке, језичке и правописне 

норме српског књижевног језика.

Наставна тема /садржај 

ј ч
ас

 Начин остваривања програма Начин провере 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

Поетичке одлике књижевних школа модерне 

(симболизам, ларпурлартизам, 

импресионизам). Обрада књижевнотеоријских 

појмова: манифест, уклети песници, 

ларпурлартизам, декаденција, видовњаштво, 

херметизам у поезији, вештачки рајеви, 

Филозофија композиције (есеј). Структура и 

поетика модерне лирске песме. Стилска 

изражајна средства: СИМБОЛ, аналогија, 

метафора, СИНЕСТЕЗИЈА, реторичке фигуре и 

фигуре ритма и интонације, сатирични стилски 

израз – иронија, парадокс, АПСУРД. Поетичке 

одлике књижевних школа авангарде 

(футуризам, кубизам, дадаизам, 

експресионизам, надреализам). Обрада 

књижевнотеоријских појмова: заумни језик, 

експресионистички крик, шамар друштвеном 

укусу, егзистенцијална књижевност апсурда. 

Облици приповедања и типови приповедача: 

унутрашњи монолог, доживљени говор, 

промена приповедачеве тачке гледишта. Драма 

и драмска књижевност: симболистичка, лирска 

импресионистичка драма, поетика простор- 

време у модерној драми, грађанска драма и 
њене одлике. 
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Демонстративна 
, монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

метода 

ученичких 

истраживачких 

радова, метода 

расправе и 

дискусије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални рад, 

рад у пару, 

групни рад, 

индивидуални 

рад. 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, писмена 

вежба и израда домаћег 

задатка, израда 

наставног материјала, 

израда тестова и 

квизова, пројектна 

настава. 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА Антон Павлович 
Чехов: Ујка Вања. Едгар Алан По: Избор из 

32 
Демонстративна 
монолошка, 

Фронтални рад, 
рад у пару, 

Усмено излагање, 
ангажовање ученика у 
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поезије и прозе. Богдан Поповић: Антологија 

новије српске лирике. Бора Станковић: 

Коштана. Бора Станковић: Нечиста крванц 

Кафка: Процес. Милош Црњански: Сеобе. 

Растко Петровић: Људи говоре. Иво Андрић; 

На Дрини ћуприја. Исидора Секулић: Хроника 

паланачког гробља. Мирослав Крлежа: Господа 
Глембајеви. Ернест Хемингвеј: Старац и море 

 дијалошка, 

текстуална, 

метода 

ученичких 

истраживачких 

радова, метода 

расправе и 
дискусије. 

групни рад, 

индивидуални 

рад. 

настави, писмена 

вежба и израда домаћег 

задатка, израда 

наставног материјала, 

израда тестова и 

квизова, пројектна 

настава. 

КЊИЖЕВНОИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД 
Модерна у оквиру европске књижевности. 

Основне одлике поетике симболизма. Основне 

одлике поетике импресионизма. Основне 

одлике поетике ларпурлартизма. Положај 

уметника у модерном друштву, песничко 

бекство и мисаони херметизам; нова стилска 

изражајна средства и врсте стиха у поетици 

модерне лирске песме. Европско песништво 

модерне: Шарл Бодлер: Везе, Химна лепоти, 

Читаоцу, Албатрос, Сплин. Стефан Маларме: 

Бачене коцке, Лепој риђокосој. Пол Верлен: О 

песничкој уметности. Артур Рембо: Пијани 

брод, Самогласници. Александар Блод: 

Дванаесторица. Рајнер Марија Рилке: Девинске 

елегије. Модерна у оквиру српске 

књижевности. Песници парнасо-симболизма: 

Јован Дучић: Подне, Залазак сунца, Јабланови. 

Милан Ракић: Искрена песма, Долап, 

Симонида. Песници декаденције: Сима 

Пандуровић: Светковина. Владислав Петковић 

Дис: Тамница, Нирвана, Можда спава. 

Песници родољубивог заноса и инспирације: 

Алекса Шантић: Под Острогом, 

Претпразничко вече, Вече на шкољу. Милутин 

Бојић: Плава гробница. Опште одлике 

сатиричне прозе Петра Кочића. Авангарда у 

европској књижевности, нова књижевна, 

уметничка и друштвена струјања. Поетички 

манифести и програмски изрази основних 

књижевних праваца и покрета авангарде: 

кубизам, футуризам, експресионизам, 

надреализам, дадаизам. Програмски и 

уметнички текстови српске авангарде. 

Песништво авангарде: Владимир Мајаковски: 

Облак у панталонама (поема). Федерико 

Гарсија Лорка: Цигански романсеро. Гијом де 

Аполинер: Калиграми (збирка песама). Вилијем 

Батлер Јејтс: Путовање у Византију . 

Авангарда на нашим просторима: Милан 

Дединац: Јавна птица. Раде Драинац: Бандит 

или песник. Милош Црњански: Суматра. 

Растко Петровић: Откровење (збирка песама). 

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка. Момчило 

Настасијевић: Седам лирских кругова. Иво 

Андрић: Ex Ponto, Немири (филозофско- 

лирско-медитативна проза). Однос 

књижевности и друштвено-историјских 

збивања; основне одлике и особине књижевних 

струјања између два светска рата. Опште 

одлике социјалне књижевности и књижевности 
са тематиком рата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Демонстративна 

монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

метода 

ученичких 

истраживачких 

радова, метода 

расправе и 

дискусије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални рад, 

рад у пару, 

групни рад, 

индивидуални 

рад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, писмена 

вежба и израда домаћег 

задатка, израда 

наставног материјала, 

израда тестова и 

квизова, пројектна 

настава. 

КУЛТУРА ПИСМЕНОГ И УСМЕНОГ 
ИЗРАЖАВАЊА Израда плана писменог 

састава, писање писменог задатка, исправак 

текста и писање побољшане верзије састава, 

стилске и лексичке интервенције у тексту 
састава, израда теста. Развијање и богаћење 
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Демонстративна 
, монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

метода 
ученичких 

Фронтални рад, 

рад у пару, 

групни рад, 

индивидуални 

рад. 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, писмена 

вежба и израда домаћег 

задатка, израда 
наставног материјала, 
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лексичког фонда и регистра стилских 

изражајних средстава у оквиру писменог и 

усменог изражавања. Уметничко оживљавање 

текста, изражајно говорење одабраних 

одломака и стихова. Функционални стилови, 

свесна примена у оквиру стилских и лексичких 

вежби у раду на тексту. Увежбавање израде 

различитих форми новинарског изражавања: 

вест, извештај, репортажа, новински чланак, 

интервју. Развијање креативности ученичког 

израза; писање драмског, лирског или прозног 

текста у авангардном облику, стилу и маниру. 

Креативност у форми усменог излагања: 

беседништво и његове особине, модели и 

домети. Развијање читалачких модела приказа 

у форми књижевно-научног текста: есеј, 

рецензија, памфлет, панегирик, књижевна 
критика. 

 истраживачких 

радова, метода 

расправе и 

дискусије. 

 израда тестова и 

квизова, пројектна 

настава. 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Семантички и формални односи међу 

лексемама и њихова функција (синонимија, 

хомонимија, паронимија, антонимија, 

полисемија...). Стилске вредности лексема и 

стилских фигура у књижевноуметничком 

изражавању. Деривација речи, Деривација 

(извођење) именица, глагола и придева. 

Грађење сложеница и полусложеница. Стилска 

вредност лексема у оквиру функционалних 

стилова, дијалектизама и регионализама, 

фразеологизама и термина. Подела лексике с 

обзиром на сферу употребе и с обзиром на 

порекло речи. Стилска вредност лексема: 

архаизми, историцизми, неологизми, 

варваризми, вулгаризми, жаргонизми..). Речи 

из страних језика и калкови. Метафорична и 

метонимијска значења речи. Терминолошки 
речници и речници страних речи и израза. 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 
Демонстративна 
, монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

метода 

ученичких 

истраживачких 

радова, метода 

расправе и 

дискусије. 

 

 

 

 

 

 
Фронтални рад, 

рад у пару, 

групни рад, 

индивидуални 

рад. 

 

 

 

 
Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, писмена 

вежба и израда домаћег 

задатка, израда 

наставног материјала, 

израда тестова и 

квизова, пројектна 

настава. 

СИНТАКСА 
Реченице у ширем и ужем значењу. Безличне и 

обезличене реченичне конструкције. 

Специјалне реченице. Реченице са пасивном 

конструкцијом, реченице са логичким 

субјектом. Именичке, глаголске, придевске и 

прилошке синтагме. Синтаксичке функције: 

типови атрибута, прилошке одредбе и допуне, 
апозиција и апозитив. 
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ЈЕЗИК (граматичка и правописна норма). 

Семантички и синтаксички односи језичких 

јединица. Основне и помоћне речи. Граматичка 

и семантичка конгруенција. Основе правописне 

норме, писање скраћеница, састављено и 

растављено писање речи, правописна правила 

при транскрипцији и транслитерацији 

(прилагођавању речи из страних језика), 
реченичне конструкције и ред речи у реченици. 

 

 

 

9 

Корелација 

Корелација са историјом у оквиру друштвених, културних и других промена у Европи крајем 19. и у првој 

половини 20. века. Корелација са психологијом, филозофијом, социологијом и другим друштвеним наукама у погледу 

настанка и развоја нових идеологија, друштвених, политичких и културних покрета крајем 19. и у првој половини 20. 

века. Корелација са психологијом у оквиру развоја антрополошких и психоаналитичких студија и њихове примене у 

обликовању књижевних карактера. Корелација са фотографијом, филмом и другим уметностима у оквиру рада на 

лектири. Корелација са музичком, ликовном и вајарском уметношћу у оквиру књижевноисторијског прегледа. 

Корелација са страним језицима у оквиру лексикологије (позајмљенице у српском језику) и синтаксе (ред речи, 

реченичне конструкције, пасивни облици). 
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Уџбеници: 

 Српски језик 3,читанка за трећи разред гимназије и средњих стручних школа :Љ.Бајић, М.Павловић,З.Мркаљ 

 Граматика, уџбеник за трећи разред гимназија и средњих стручних  школа : В.Ломпар,А.Антић

 Теорија књижевности: Драгиша Живковић

Литература за наставника: 

 Речник књижевних термина, група аутора Института за српски језик и књижевност

 Правопис српскога језика, М.Пешикан-М.Пижурица-Ј.Јерковић (Матица српска, 2011)

 Књижевност и српски језик за трећи разред средње школе, Петар Пијановић.

 

  Четврти разред - Природно-математички смер  

 

Циљеви учења: оспособљавање ученика да: 

 у властитом језичком изразу користи различите стилске и жанровске особености; 

 влада књижевнонаучном терминологијом и примењује је у тумачењу и вредновању књижевноуметничких 

текстова; 

 уочава и критички тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и повезује их са проблемима које изучавају 

друге хуманистичке науке (психологија, филозофија, социологија, историја); 

 на основу општелингвистичких знања пореди светске језике по сродности, типовима и језичким 
универзалијама; 

 према датом захтеву састави текст или исказ поштујући особености научног функционалног стила; 

 примењује елементе технике научног рада у изради матурског рада; 

 процењује поузданост података које преузима са интернета; 

 пореди стилске поступке у два текста и тумачи њихову улогу у остваривању естетских циљева и значењских 

односа; 

 користи библиотеку. 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. Стан Методе рада Облици рада 

А. КЊИЖЕВНОСТ (80) 

I. ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

Слојевита структура њижевноуметничког 

дела. Слој звучања. Слој значења. Слој света 

дела (предметности). Слој идеја. 

Динамичност структуре. Методологија 

проучавања књижевности. Методи: 

Позитивистички. Психолошки. 

Феноменолошки. Структуралистички. 

Теорија рецепције. Плурализам метода и 

њихов суоднос. Смисао и задаци проучавања 

књижевности. Стварање 

књижевноуметничког дела и проучавање 

књижевности. (стваралачки, продуктивни и 

теоријски односи према књижевној 

уметности). Читалац, писац и књижевно дело. 

Књижевна култура. Књижевна култура. Дела 

за обраду. Десанка Максимовић: Тражим 

помиловање (избор) . Васко Попа: Каленић, 

Кора (избор) . Бранко Миљковић: Ватра и 

ништа (избор) . Бранко Ћопић: Башта сљезове 

боје . Владан Десница: Прољећа Ивана 

Галеба. Самјуел Бекет: Чекајући Годоа 
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демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, рад на 

тексту, дискусија, 

популарно 

предавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтални рад, 

групни рад, 

индивидуални 

рад, рад у пару 

 

 

 

 

 

 

 

 

домаћи задаци, 

усмено излагање, 

ангажовање ученика 

у настави 

II. САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ 
Битна обележја и најзначајнији представници 

европске и српске књижевности. Албер Ками: 

Странац ; Луис Борхес: Чекање (кратка 

прича) , Стеван Раичковић: Септембар, 
Камена успаванка (избор). Миодраг 
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демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, рад на 

тексту, дискусија, 

популарно 

предавање 

 

фронтални рад, 

групни рад, 

индивидуални 

рад 

домаћи задаци, 

усмено излагање, 

ангажовање ученика 

у настави, писмена 

провера знања 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. Стан Методе рада Облици рада 

Павловић: Реквијем. Весна Парун: Ти која 

имаш невиније руке. Блажо Конески: Везиља; 

Иво Андрић: Проклета авлија. Меша 

Селимовић: Дервиш и смрт. Михајло Лалић: 

Лелејска гора. Добрица Ћосић: Корени, Време 

смрти. Антоније Исаковић: Кроз грање небо. 

Александар Тишма: Употреба човека . Ранко 

Маринковић: Руке (новела). Данило Киш: 

Енциклопедија мртвих. Д. Ковачевић: 

Балкански шпијун 

    

III. ЛЕКТИРА Виљем Шекспир: Хамлет. 

Волфганг Гете: Фауст. Фјодор М. 

Достојевски: Злочин и казна или Браћа 

Карамазови. Михаил Булгаков: Мајстор и 

Маргарита. Милорад Павић: Хазарски речник 

. Избор из светске лирике XX века (Одн, 

Сезар, Превер, Пастернак, Ахматова, 

Цветајева, Бродски, Сенгор, Сајферс). Избор 

из савремене српске књижевности (Б. Пекић, 

М. Бећковић и др.). Избор књижевних 

критика и есеја (И. Секулић, Б. Михајловић, 

П. Џаџић, М. Павловић, Н. Милошевић, С. 
Лукић). 
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демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, рад на 

тексту, дискусија, 

популарно 

предавање 

 

 

 

 
фронтални рад, 

групни рад, 

индивидуални 

рад 

 

 

 

домаћи задаци, 

усмено излагање, 

ангажовање ученика 

у настави, писмена 

провера знања 

IV. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, 

проширују, усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. Лирика. Лирско 

изражавање: стваралачке могућности 

посредовања језика између свести и збиље; 

асоцијативно повезивање разнородних 

појмова; сугерисање, подстицање и 

упућивање; читаочева рецепција; јединство 

звукова, ритмова, значења и смисла. Епика: 

Структурни чиниоци прозног 

књижевноуметничког дела; објективно и 

субјективно приповедање; фиктивни 

приповедач; померање приповедачевог 

гледишта; свезнајући приповедач; ток свести; 

уметничко време; уметнички простор; начело 

интеграције. Типови романа: роман лика, 

простора, степенасти, прстенасти, паралелни; 

роман тока свести; роман - есеј; 

дефабулизиран роман. Драма: Структура и 

композиција драме; антидрама; антијунак. 

Драма и позориште, радио, телевизија, филм. 
Путопис. Есеј. Књижевна критика. 

  

 

 

 

 

 

 

демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, рад на 

тексту, дискусија, 

популарно 

предавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтални рад, 

групни рад, 

индивидуални 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

домаћи задаци, 

усмено излагање, 

ангажовање ученика 

у настави 

Б. ЈЕЗИК 
I. СИНТАКСА Падежни систем. - Појам 

падежног система и предлошко-падежних 

конструкција. Основне именичке, придевске и 

прилошке вредности падежних односно 

предлошко-падежних конструкција. Падежна 

синонимија. Поливалентност падежа. 

Предлошки изрази. Конгруенција: 

дефиниција и основни појмови; граматичка и 

семантичка конгруенција. Систем зависних 

реченица. Обележја зависних реченица. Три 

основна типа вредности зависних реченица 

(именичке, придевске и прилошке зависне 

реченице). Главне врсте зависних реченица: 

изричне (са управним и неуправним говором), 

односне, месне, временске, узрочне, условне, 

допусне, намерне, поредбене и последичне. 

Везнички изрази. Систем независних 
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демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, рад на 

тексту, дискусија, 

популарно 

предавање 

 

 

 

 

 

 
фронтални рад, 

групни рад, 

индивидуални 

рад 

 

 

 

 

 
 

домаћи задаци, 

усмено излагање, 

ангажовање ученика 

у настави, писмена 

провера знања 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. Стан Методе рада Облици рада 

реченица. Општи појмови о врстама 

независних реченица, њиховим обележјима и 

функцијама. Обавештајне, упитне, заповедне, 

жељне и узвичне реченице. Основни појмови 

о негацији. Глаголски вид. Главна видска 

значења и начин њиховог обележавања. 

Глаголска времена и глаголски начини - 

основни појмови. Временска и модална 

значења личних глаголских облика: презента, 

перфекта, крњег перфекта, аориста, 

имперфекта, плусквамперфекта, футура, 

футура другог, кондиционала (потенцијала) и 

императива. Напоредне конструкције 

(координација). Појам напоредног односа. 

Обележавање напоредног односа. Главни 

типови напоредних конструкција: саставне, 

раставне, супротне, искључне, закључне и 

градационе. Распоређивање синтаксичких 

јединица (основни појмови). Информативна 

актуализација реченице и начини њеног 

обележавања (основни појмови). 

Комуникативна кохезија. Начини 

успостављања веза међу деловима текста. 

Специјални типови независних реченица. 

(Ево аутобуса! Пожар! Страшног ли времена! 

и др.). Прагматика. Говорни чинови. 
Структура разговора и текста. 

    

II. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ 

Еволуција језика: Развој језика у људској 

врсти, у друштву и код појединца. Настанак и 

развој писма. Језик, култура и друштво: Језик 

и друге друштвене категорије. 

Вишејезичност. Ставови према језику. Типови 

језика: Језици у свету. Језичка сродност. 
Језички типови и језичке универзалије. 
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демонстративна, 

вербална, рад на 

тексту 

 

фронтални рад, 

рад у пару, 

индивидуални 

рад 

 

 
усмено излагање, 

ангажовање ученика 

у настави 

 

III. ПРАВОПИС 

Интерпункција 

 
2 

демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, рад на 
тексту 

 

 

 
фронтални рад, 

групни рад, 

индивидуални 

рад 

 
домаћи задаци 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА I. УСМЕНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ Реторика (појам и врсте); 

историјат и подела; разговор, говор. Однос 

између говорника и аудиторија. Вежбе јавног 

говорења пред аудиторијом (употреба 

подсетника, импровизовано излагање; 
коришћење микрофона). 

 

 

6 

 
демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, рад на 

тексту, дискусија 

 
домаћи задаци, 

усмено излагање, 

ангажовање ученика 

у настави 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ Стилистика: 

функционални стилови: административно- 

пословни (молба, жалба, пословно писмо). 

Облици писменог изражавања: приказ, осврт, 

расправа, књижевне паралеле, есеј (вежбања). 

Правопис: интерпункција (вежбања). Домаћи 

писмени задаци сложенијих захтева (читање и 

анализа на часу). Четири писмена задатка 
годишње. 

 

 

 

12 

 
демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, рад на 

тексту, дискусија, 

популарно 

предавање 

 

 
фронтални рад, 

групни рад, 

индивидуални 

рад 

 

 

ангажовање ученика 

у настави, писмена 

провера 

Корелација 

Философија (Хераклит, Платон – реторика, грчка митологија – Прометеј, Сизиф, Титани, филозофија 

егзистенције - апсурд); историја (историја Срба – средњи век: Џем султан; савремена историја – Горачићка буна, 

Први светски рат; енглеска историја – Елизабета Велика); ликовна култура (фрескосликарство – Каленић, Манасија); 

психологија (Едипов комплекс; психологија личности); веронаука (протестантизам, гностичка јеванђеља, Стари 

завет – Књига о Јову; сатанизам - Луцифер); социологија (друштво – појединац: језик); филмска и позоришна 

уметност (верзије - Хамлет, Балкански шпијун, Браћа Карамазови) 
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Уџбеници: 

 Српски језик 4,читанка за четврти разред гимназије и средњих стручних школа :Љ.Бајић, М.Павловић,З.Мркаљ 

 Граматика, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних  школа : В.Ломпар,А.Антић

  Теорија књижевности: Драгиша Живковић

Литература за наставника: 

 Речник књижевних термина, Институт за књижевност и уметносту у Београду, нолит, Београд, 1986.

 Правопис српског језика (М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица), Матица српска, Нови Сад, 2013.

 Правописни речник српског језика са правописно-граматичким саветником (М. Шипка), Прометеј, 
Нови Сад, 2010.

 Речник српскохрватскогa књижевног језика I-VI, Матица српска, Матица хрватска, Нови Сад - Загреб, 

1967-1976.

 

  Друштвено-језички смер  

 

ЦИЉ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ЈЕ 

 Обнављање и усвајање књижевнотеоријских појмова;

 Развијање читалачких навика и свести о критичком прилазу књижевним делима;

 Упознавање са кључним одредницама, ауторима и делима књижевних периода друге половине 20. века;

 Развијање читалачког укуса и вредносног суда у оквиру критичког промишљања и вредновања дела из 

школске лектире;

 Развијање културе писменог и усменог изражавања, кулутуре говора, речничког фонда, елоквенције, 

основих вредности и квалитета беседништва, као и осталих форми усменог или писменог израза;

 Развијање теоријских појмова и њихове практичне примене у оквиру граматичке, језичке и правописне 

норме српског књижевног језика.

 Развијање сазнања о општим питањима језика.

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда 
Методе рада Облици рада 

ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ О смислу 
изучавања књижевности. Миодраг Павловић: 

Научите пјесан. Стваралачки однос према 

литератури. Структура књижевног дела. Слој 

аспеката у књижевном делу. Звуковни слој у 

приповедању; слој значења, слој премдетности 

и слој реализованих аспеката. Динамичка 

структура књижевног дела. Васко Попа: 

Каленић, Манасија. Спољашњи и унутрашњи 

метод проучавања књижевности. Биографски, 

социолошки, позитивистички метод 

проучавања књижевности. Психолошки и 

психоаналитички метод.Структуралистички и 

феноменолошки метод проучавања књижевног 

дела. Теорија перцепције, теорија рецепције, 

семиотика и лингвистичка метода. Плурализам 

метода и њихов однос у проучавању 

књижевности. 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 
Демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

метода ученичких 

истраживачких 

радова, метода 

расправе и 

дискусије. 

 

 

 

 

 
 

Фронтални рад, 

рад у пару, 

групни рад, 

индивидуални 

рад. 

 

 

 

 
Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, писмена вежба 

и израда домаћег 

задатка, израда 

наставног материјала, 

израда тестова и 

квизова, пројектна 

настава. 
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КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 
Теоријске претпоставке и разматрање 

проблема: однос ПИСАЦ-ДЕЛО-ЧИТАЛАЦ. 

Структура и поетика модерне драме, драме 

апсурда, театра апсурда, трагикомедије и 

трагичне фарсе. Антидрама и антијунаци у 

театру апсурда. Типови романа: роман тока 

свести, роман есеј, роман река. Стилска 

изражајна средства, стваралачки однос према 

стилистици: Рејмон Кено: Стилске вежбе. 

 

 

 

 
19 

Демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

метода ученичких 

истраживачких 

радова, метода 

расправе и 

дискусије. 

 

 
Фронтални рад, 

рад у пару, 

групни рад, 

индивидуални 

рад. 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, писмена вежба 

и израда домаћег 

задатка, израда 

наставног материјала, 

израда тестова и 

квизова, пројектна 

настава. 

 
Фантастични релаизма и магични релаизам 

модерне светске прозе с краја 20. века. 

Теоријске и културне претпоставке 

постмодернизма. Књижевни и књижевно- 

научни жанрови: монографија, студија, есеј, 

типови есеја, књижевна критика, рецензија, 

семинарски и научни рад. Медијска култура и 

књижевност: сценарио, радио и телевизијска 

драма, филмске адаптације књижевних дела. 

Појам , врсте и историјат реторике. Однос 

говорника и слушалаца у оквиру беседничке 

вештине. Поучни примери успелих, познатаих 

беседа. 

    

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА Вилијем Шекспир: 

Хамлет; Ј. В. Гете: Фауст; А. Ками: Мит о 

Сизифу, Странац; Х.Л.Борхес: Чекање (збирка 

приповедака); Данило Киш: Енциклопедија 

мртвих (збирка приповедака); В. Попа: Кора 

(збирка песама); Бранко Миљковић: Ватра и 

ништа (збирка песама); Ф.М. Достојевски: 

Злочин и казна, Браћа Карамазови; Самјуел 

Бекет: Чекајући Годоа; Милорад Павић: 

Хазарски речник; Иво Андрић: Проклета 

авлија; Меша Селимовић: Дервиш и смрт. 

Михаил Булгаков: Мајстор и Маргарита. 

Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба; 

Добрица Ћосић: Време смрти. Бранимир 

Шћепановић: Уста пуна земље; Александар 

Тишма: Употреба човека; Бранко Ћопић: 

Башта сљезове боје; Александар Поповић: 

Развојни пут Боре Шнајдера; Душан 
Ковачевић: Балкански шпијун. 
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Демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

метода ученичких 

истраживачких 

радова, метода 

расправе и 

дискусије. 

 

 

 

 

 

 
Фронтални рад, 

рад у пару, 

групни рад, 

индивидуални 

рад. 

 

 

 

 
Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, писмена вежба 

и израда домаћег 

задатка, израда 

наставног материјала, 

израда тестова и 

квизова, пројектна 

настава. 

КЊИЖЕВНОИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД 
Модерна српска књижевност: послеранта 

струјања, књижевност за време и после НОБ-а. 

Савремена поезија: Бранко Миљковић, Иван 

В. Лалић, Десанка Максимовић, Миодраг 

Павловић, Стеван Раичковић. Модерна светска 

књижевност, песништво Фернанда Песое, 

Винстона Хју Одна, Сен-Џон Перса, Жака 

Превера, Марине Цветајеве, В. Хлебњикова, 

Ане Ахматове, Јосифа Бродског, Константина 

Кавафија, Волта Витмена. Модерна светска 

проза: Случајеви, Данила Хармса, савремена 

хиспаноамеричка књижевност (фанастични и 

магијски реализам Х.Л.Борхеса, Г.Г.Маркеса, 
М.В.Љосе, Хулиа Кортасара...) 

 

 

 

 

 

 
15 

 

 

Демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

метода ученичких 

истраживачких 

радова, метода 

расправе и 

дискусије. 

 

 

 

 

Фронтални рад, 

рад у пару, 

групни рад, 

индивидуални 

рад. 

 

 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, писмена вежба 

и израда домаћег 

задатка, израда 

наставног материјала, 

израда тестова и 

квизова, пројектна 

настава. 
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КУЛТУРА ПИСМЕНОГ И УСМЕНОГ 

ИЗРАЖАВАЊА Израда плана писменог 

састава, писање писменог задатка, исправак 

текста и писање побољшане верзије састава, 

стилске и лексичке интервенције у тексту 

састава, израда теста ТАЧНО-НЕТАЧНО, 

развијање и богаћење лексичког фонда и 

регистра стилских изражајних средстава у 

оквиру писменог и усменог изражавања. 

Уметничко оживљавање текста, изражајно 

говорење одабраних одломака и стихова. 

Функционални стилови, свесна примена у 

оквиру стилских и лексичких вежби у раду на 

тексту. Развијање креативности ученичког 

израза; писање драмског,лирског или прозног 

текста у авангардном облику, стилу и маниру. 

Креативност у форми усменог излагања: 

беседништво и његове особине, модели и 
домети. Развијање читалачких модела приказа 
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Демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

метода ученичких 

истраживачких 

радова, метода 

расправе и 

дискусије. 

 

 

 

 

 

 
Фронтални рад, 

рад у пару, 

групни рад, 

индивидуални 

рад. 

 

 

 

 
Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, писмена вежба 

и израда домаћег 

задатка, израда 

наставног материјала, 

израда тестова и 

квизова, пројектна 

настава. 

 
у форми књижевно-научног текста: есеј, 

рецензија, памфлет, панегирик, књижевна 

критика, монографија, студија. 

Начин и упутство за израду МАТУРСКИХ 

РАДОВА. 

    

СИНТАКСА Појам падежног система,   

 

 

 

 
 

Демонстративна, 

монолошка, 

дијалошка, 

текстуална, 

метода ученичких 

истраживачких 

радова, метода 

расправе и 

дискусије. 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтални рад, 

рад у пару, 

групни рад, 

индивидуални 

рад. 

 

 

 

 

 
 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, писмена вежба 

и израда домаћег 

задатка, израда 

наставног материјала, 

израда тестова и 

квизова, пројектна 

настава. 

падежна синонимија, поливалетност падежа.  

Систем зависних реченица: објекатске,  

атрибитске и прилошке реченице по функцији.  

По значењу клаузе/зависне реченице могу  

бити: изричне, односне, временске, месне,  

узрочне, последичне. Комуникативна и  

конститутивна функција комуникативних и 
предикатских реченица. Напоредне 

14 

синтаксичке констуркције. Распоређивање  

синтаксичких јединица. Глагослки вид и род,  

глаголске граматичке категорије, глаголска  

вемена и начини. Синтакса глаголских облика:  

временска и модална значења презента,  

перфекта, аориста, футура првог и другог.  

Специјални типови независних реченица.  

ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ Општи  

појмови о језику, настанак и развој писма:  

еволуција језика. Типови језика, сродности и 
разлике, различите поделе. Функције језика. 

8 

Језик, култура и друштво: ставови према  

језику, језик и друштвене категорије.  

Корелација: 

Корелација са историјом у оквиру друштвених, културних и других промена у Европи и свету у другој 

половини 20. века. Корелација са психологијом, филозофијом, социологијом и другим друштвеним наукама у погледу 

настанка и развоја нових идеологија, друштвених, политичких и културних покрета у другој половини 20. века. 

Корелација са психологијом у оквиру развоја антрополошких и психоаналитичких студија и њихове примене у 

обликовању књижевних карактера. Корелација са фотографијом, филмом и другим уметностима у оквиру рада на 

лектири. Корелација са музичком, ликовном и вајарском уметношћу у оквиру књижевноисторијског прегледа. 

Корелација са страним језицима у оквиру проучавања општих појмова о језику. 

Уџбеници: 

 Српски језик 4,читанка за четврти разред гимназије и средњих стручних школа :Љ.Бајић, М.Павловић,З.Мркаљ 

 Граматика, уџбеник за четврти разред гимназија и средњих стручних  школа : В.Ломпар,А.Антић

  Теорија књижевности: Драгиша Живковић

Литература за наставника: 

 Речник књижевних термина, група аутора Института за српски језик и књижевност
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 Правопис српскога језика, М.Пешикан-М.Пижурица-Ј.Јерковић (Матица српска, 2011)

 Књижевност и српски језик за четврти разред средње школе, Петар Пијановић.

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

  Други разред  

 

Циљ учења10 граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију на страном језику. Кроз 

наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке структуре обрађене у претходним разредима, али се 

знања проширују новим употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 

функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. 

Ученици се подстичу на закључивање и откривање правила, а затим примену знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 

 разумевање разговора других лица и монолошко излагање о блиским темама

 разумевање релевантних информација у личној и пословној преписци, новинском цланку, једноставном 

струцном тексту и адаптираном одломку из књизевног дела

 да разговара или излазе припремљену кратку презентацију(људи,места, активности, догадаји, лицни 

ставови и искуства

 писање дескриптивног или наративног текста према упутству или моделу о теми из области лицног 
интересовања или искуства).

 препознавање различитости у вербалном или невербалном понасању типичних представника културе и 

језика који се уци

 употреба слозеније језицке структуре, формула уцтивости и компезационе стратегије у свакодневним 

комуникативним ситуацијама.

Исходи: 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

– разуме суштину и битне појединости разговора и монолошког излагања које слуша уживо или са аудио и 

видео записа 

 проналази и анализира специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама 

(новински чланци, веб странице, стручни текстови, адаптирани књижевни текстови).

 схвата естетске вредности језика , тумачи тему, фабулу , ликове , идеје и значајнијих књижевних дела из 

различитих епоха.

 ефикасно размењује информације у разноврсним ситуацијама;

 описује детаље и ток догађаја ,личне ставове, уверења, очекивања и предлоге.

 пише дескриптивни и наративни текст или једноставан есеј о теми из блиске области или личног искуства

 употребљава већи број речи, израза, сложенијих језичких структура и правописне норме

 прилагођава исказ ситуацији и саговорнику

 

  Природно-математички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

 1. Уводни час, упознавање ученика са 
програмом 

1 
Метод усменог 
излагања 

Фронтални рад 
 

1. Unit One: IDENTITY MATCH 
Vocabulary: Appearance, Personality, Synonyms 
and partial synonyms, Phonetic symbols. 
Reading: Avatars and their creators; English 
icons, Describing people. 
Grammar: Present Simple and Continuous; State 

 

 

7 

Монолошка, 

дијалошка, рад 

на тексту, метод 

писања 

  

Фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару, рад 

у групи. 

 

Усмена провера знања, 

провера разумевања 

прочитаног 
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and action verbs. Revision of mixed tenses. 
Listening: Describing pets/ personalities, Song, 
Meetings and introductions, 
Writing: Descriptions; An informal letter. 
Speaking: Describing yourself; Pair interviews; 
Asking for personal information. 
+ Workbook 

 

2. Unit Two: EPIC JOURNEYS 
Vocabulary: Transport and travel, 
Accommodation, Phrasal verbs connected with 
travel. 
Reading: Charley Boorman`s travels: By any 
means; Sailng around the world, Marco Polo, A 
travel postcard. 
Grammar: Past Simple, past continuous, and past 
perfect- narrative tenses.; Used то. 
Listening: Marco Polo, Hurricanes- radio 
programme, Buying a train ticket, Marco Polo 
Writing: Past habits,making notes, giving 
emphasis- a holiday postcard. 
Speaking: Giving opinions; Talking about a 
special journey; Planning a film; Talking about 
extreme weather; Role-play: At a ticket office. 
 
+ Workbook. 

 

7 Монолошка 

дијалоска, рад на 

тексту, метод 

писања 

Комбиновани 

Фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару, рад у 

групи 

Усмена провера знања 

 Checking- Test ( Grammar, Vocabulary.) 1 Рад на тексту индивидуални Писмена провера знања 

 Test analysis. 1 Исправак  и 

анализа теста 

индивидуални Писмена провера знања 

3.Unit 3- CITY LIFE 
Vocabulary: Cities and houses, Adjectives 
describing a city, Extreme adjectives. 
Reading; An old English town in China, Long 
distance commuting, The London Pass, the 
London Eye Mystery, Describing a place 
Liverpool. 
Grammar: Present Perfect and Past Simple, 
Present Perfect Continuous. 
Listening: Describing photos- personal opinions 
Writing – Making notes, An informal letter, 
Describing a place. 
Speaking: Describing places/buildings, 
Preferences and personal opinions. 

7 
Монолошка, 
дијалошка, рад 

 

Комбиновани 
Фронтални, 
индивидуални, 
рад у пару, рад у 
групи 

Провера разумевања 
слушањем, анализа,усмена 
вежба. 

 

      Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

Образовних стандарда Методе рада Облици рада 

The First Written Test 
3 

Израда 
писменог задатка 

индивидуални 
Писмена провера знања 

4.Unit 4- FOOD FOR THOUGHT 
Vocabulary: Food, Describing food, Prefixes. 
Reading: The future of food; 
This is just to say- a poem,Thanksgiving Day 
traditions, Organising a party- conversation; 
Invitations and replies. 
Grammar: Will, be going to, Present Simple and 
Present Continuous for future; Future Continuous 
and Future Perfect-introduction. 
Listening: Food qualities; The US Fast Food 
industry; Life in the year 2050-predictions 
Writing Invitations and replies- formal and 
informal. 
Speaking- Describing food, Making 
predictions/plans, Presenting a project, Role play- 
an invitation to a meal. 

 

7 

Монолоска, 

дијалоска, рад 

на тексту, 

метода писаних 
радова 

 

Фронталн,инд

ивидулни, рад 

у пару,рад у 

групи. 

Усмена провера 

разумевања прочитаног 

и провера разумевања 

слушањем, анализа 
писаних радова 
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Закључиваље оцена на крају првог 
полугодишта. 
Revision. 

  1 Избођење 

оцена. 
 Фронтални рад, 

индивидуални. 

Усмена провера. 

5. UNIT 5- LEARNING FOR LIFE 
Vocabulary: School and university subjects; Word 
connected with school and university, Word 
formation. Pronunciation- Word stress in noun 
suffixes. 
Reading Studying/Starting at university; The Open 
University; Letter of application. 
Grammar: Modal verbs, Conditionals( zero,I, II, 
III),  
Listening: Instructions; University Life, Extra-
curricular activities, Describing photos. 
Writing Descriptions and opinions, Making notes, 
Formal letter of application. 
+ Workbook. 

 

8 

 

Рад на тексту 
Фронталн,инд

ивидулни, рад 

у пару,рад у 

групи. 

Усмена провера 

разумевања прочитаног 

и провера разумевања 

слушањем, анализа 

писаних радова 

6. UNIT 6- APPLIANCE OF SCIENCE 

Vocabulary-Everyday inventions, Operating 

technology, Prepositional phrases with 

adjectives. 

Reading: The Ig Nobel Prizes; Correction fluid, 

I, robot by I.Asimov, Computer problems, A for 

and against essay. 

Grammar, Passive, Causative get/have. 

Listening: iris recognition 

Writing: A for and against essay. 

Speaking: A class debate. 

+Workbook 

 

7 

рад на тексту, 

метод писаних 

радова, 

монолоска, 

дијалоска м. 

 

Фронтални, рад 

у пару, 

индивидуални 

 

Провера вокабулара, 

анализа писаних радова, 

говорна вежба- дебата. 

Test, checking- Grammar, Vocabulary 1 Израда теста индивидуални Писмена провера знања 

7.UNIT 8- ART ATTACK 
Vocabulary- Art/Artists, theatre, music. Adjectives 
ending in –ing and –ed.Pronunciation –ed endings. 
Reading: Modern Art; Irish music/dance; The 
Picture of Dorian Gray by O.Wilde- presentations; 
Event announcement. 
Grammar: Reported Speech. 
Listening Live entertainment; The art gallery; A 
school trip. 
Writing: Making notes/ An announcement 

 

 

7 

Метод 

разговора, 

метода писаних 

радова, 

дијалоска м. 

 

Индивидуални, 

фронтални, рад 

у пару 

 

Провера вокабулара, 

разумевање слушаног 

текста, анализа писаних 

есеја; презентације. 

 

18. The Second Written Test. 

 

3 

Израда 
писменог 

задатка 

Фронтални, 
индивидуални 

рад 

 

Писмена провера знања 

8.UNIT 9- HISTORY`S MYSTERIES 

Vocabulary- Nations; State and politics, 
Adjective suffixes. 

Reading: The Uk government; The mystery of 
Louis xv11; Shakespeare-presentation; John F. 

Kennedy, the Commonwealth; Small Island by 

A. Levy; My bad day- narrative. 

Grammar Modal verbs of speculation and 
deduction- present, past, The Third Conditional; 

Narrative tenses. 

Listening: The Titanic 

Writing: A story. 

Speaking- presentations. 

 

 

7 

 

Метод 

разговора, рад 

на тексту 

 

Фронтални рад, 

рад у пару, 

метод писаних 

радова 

 

Усмена провера знања 

кроз презентације, 

провера писаних 

радова. 

Систематизација градива 
Revision. 

1 
Метода усменог 
излагања 

Фронтални рад 
Закљуцивање годишњих 
оцена 

Систематизација градива 
Revision 

1 
Метода усменог 
излагања 

Фронтални рад 
Закључивање годишњих 
оцена 

Корелација: Српски језик, историја, психологија, информатика, биологија, грађанско. 

Уџбеник: Gateway, Student`s book B1+/ Workbook B1+,  David Spancer/ Annie Cornford- Macmillan 

 

                 Литература за наставника: Gateway Teacher`s book B1+, Anna Cole, Macmillan, CD.  

                 Grammar Books. 
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  Друштвено-језички смер  

 

Исходи 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

 разуме појединости у разговору, чињенице и аргументе у презентацији или предавању које слуша уживо 
или са аудио/видео записа

 разуме глобално и селективно разноврсне текстове о конкретним и апстрактним темама (стручне, 

научнопопуларне и литерарне текстове)

 активно учествује у разговору или самостално говори о разноврсним темама

 интерпретира и коментарише разноврсне садржаје медијске продукције, образлажући ставове и наводећи 

аргументе

 пише лично или пословно писмо за различите сврхе, извештај и есеј у којима се презентују информације 

из различитих извора, аргументи и лични ставови

 прецизно и адекватно употребљава већи број речи, израза, идиома, уобичајене граматичке структуре, 

правописне норме и формуле учтивости

 примењује широк репертоар стратегија (парафразирање, употребе контекста, речника, закључивање, 
упоређивање)

 процењује и тумачи идеје, мисли или поруке класичних и савремених књижевних и филмских дела на 

страном језику који учи.

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

Образов. стандарда 
Методе рада Облици рада 

1. UNIT 1- IDENTITY MATCH 
Vocabulary: Appearance, Personality, Synonyms 
and partial synonyms, Phonetic symbols. 
Reading: Avatars and their creators; English icons, 
Describing people. 
Grammar: Present Simple and Continuous; State 
and action verbs. Revision of mixed tenses. 
Listening: Describing pets/ personalities, Song, 
Meetings and introductions, 
Writing: Descriptions; An informal letter. 
Speaking: Describing yourself; Pair interviews; 
Asking for personal information. 
+ Workbook- Grammar in Context; Developing 
vocabulary; Click onto Reading. 
 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 
Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 

 

 

 

 
Фронтални 
Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални 

рад 

Усмена провера знања. 

Радна свеска 

Домаћи задаци 

Провера разумевања 

слушањем. Провера 

усвојености вокабулара. 

Вежбе из радне свеске 

2. UNIT 2- EPIC JOURNEYS 

Vocabulary: Transport and travel, 
Accommodation, Phrasal verbs connected with 
travel. 
Reading: Charley Boorman`s travels:By any 
means; Sailng around the world, Marco Polo, A 
travel postcard. 
Grammar: Past Simple, past continuous, and past 
perfect- narrative tenses.; Used то 
Listening: Marco Polo, Hurricanes radio 
programme, Buying a train ticket, M.Polo; 
Writing: Past habits,making notes, giving 
emphasis a holiday postcard. 
Speaking: Giving opinios; Talking about a special 
journey; Planning a film; Talking about extreme 
weather; Role-play: At a ticket office. 
Geateway to exams Units 1-2. 
 
+ Workbook. - Grammar in Context; Developing 

 

 

10 

Провера разумевања 

слушањем 

Провера разумевања 

прочитаног текста 

Усмена провера знања. 

Провера усвојености 

вокабулара. Вежбе из 

радне свеске 
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vocabulary; Click onto Reading; Revision Units 
1,2. 
 

 

 

 
ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК 

 
3 

 
Писани рад 

Индивидуални 

рад 

Тест граматике, 

вокабулара и језичких 

структура 

3. UNIT 3- CITY LIFE  

Vocabulary: Cities and houses, Adjectives 
describing a city, Extreme adjectives. 
Reading; An old English town in China, Long 
distance commuting, The London Pass, the 
London Eye Mystery, Describing a place 
Liverpool. 
Grammar Present Perfect and Past Simple, Present 
Perfect Continuous. 
Listening: Describing photos- personal opinions 
Writing – Making notes, An informal letter, 
Describing a place. 
Speaking: Describing places/buildings, 

Preferences and personal opinions. 

+ Workbook Vocabulary, Reading, Grammar in 

Context, Click onto- Edinburgh- presentations. 

 

 

 

 
 

10 

 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 
 

Фронтални 
Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални 

рад 

Провера разумевања 

слушањем. Провера 

разумевања прочитаног 

текста. Усмена провера 

знања. Провера 

усвојености вокабулара 

и усвојености 

наративних времена. 
Вежбе из радне свеске 

4. UNIT 4- FOOD FOR THOUGHT 
Vocabulary: Food, Describing food, Prefixes. 
Reading: The future of food; 
This is just to say- a poem,Thanksgiving Day 
traditions, Organising a party- conversation; 
Invitations and replies. 
Grammar: Will, be going to, Present Simple and 
Present Continuous for future; Future Continuous 
and Future Perfect- introduction. 
Listening: Food qualities; The US Fast Food 
industry; Life in the year 2050- predictions 
Writing Invitations and replies- formal and 
informal.Speaking- Describing food, Making 
predictions/plans, Presenting a project Role play- an 
invitation to a meal. 
Geataway to exams Units 3, 4. 

+ Workbook- Grammar in Context; Developing 
vocabulary; Click onto Reading. 
 

 

 

 

 

 
9 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 
Фронтални 
Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални 

рад 

Провера разумевања 

слушањем 

Провера разумевања 

прочитаног текста 

Усмена провера знања 

Провера усвојености 

вокабулара. Вежбања из 
радне свеске 

ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК 3 Писмени рад Индивидуални Тест граматике, 

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а
 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

Образов. стандарда 
Методе рада Облици рада 

     

5. UNIT 5 - LEARNING FOR LIFE 
Vocabulary: School and university subjects; Word 
connected with school and university, Word 
formation. Pronunciation- Word stress in noun 
suffixes. 
Reading Studying/Starting at university;, The Open 
University, Letter of application. 
Grammar: Modal verbs, Conditionals ( zero,I, II, 
III),  
Listening: Instructions; University Life, Extra-
curricular activities, Describing photos. 
Writing Descriptions and opinions, Making notes, 
Formal letters- all types. 
+ Workbook, Vocabualry, Grammar in Context, 

 

 

 

 
 

10 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 
Фронтални 

Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални 

рад 

Провера разумевања 

слушањем 

Провера разумевања 

прочитаног текста 

Усмена провера знања. 

Провера усвојености 

вокабулара. Вежбања из 
радне свеске 
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Success stories. 
 

6. UNIT 6 -APPLIANCE OF SCIENCE 

Vocabulary-Everyday inventions, Operating 

technology, Prepositional phrases with adjectives. 

Reading: The Ig Nobel prizes; Correction fluid, 

I,robot by I.Asimov,Computer problems, A for 

and against essay. 

Grammar, Passive, Causative get/have. 

Listening: iris recognition 

Writing: A for and against essay. 

Speaking: A class debate- project. 

Gateway to exams Units 5-6. 

+Workbook, Science or Myth/3D cinemas- reading 

Developing vocabulary/ speaking. 

 

 

 

 

 
8 

 
Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 

 
Фронтални 

Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални 

рад 

Провера разумевања 

слушањем 

Провера разумевања 

прочитаног текста 

Усмена провера знања 

Провера усвојености 

вокабулара. Вежбања из 

радне свеске. Писмена 
провера знања 

7. UNIT 7 GAME ON 

Vocabulary: Sports; Sports venues/equipment; 

Phrasal verbs connected with sport; Pronunciation 

syllable stress. 

Reading: Sport superstitions; Chess boxing; The 

battle of marathon; Oscar Pistorius; A film review. 

Grammar: Defining/Non-defining relative clauses. 

Listening: Sports and equipment, The Battle of 

Marathon, Children and long-distance running; The 

origin of tennis, Arguments and opinions- 

presentation. 

Writing, Afilm review. 

Speaking Describing a film, Talking about sports, 

Giving a presentation. 

 

 

 

 

 
 

8 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 

 
Фронтални 

Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални 

рад 

Провера разумевања 

слушањем. Провера 

разумевања прочитаног 

текста. Усмена провера 

знања. Провера 

усвојености вокабулара. 

Вежбања из радне 
Свеске 
 
 

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК 
  3 Писани рад Индивидуални рад Писмена провера 

граматике, вокабулара и 

језичких структура 

8. UNIT 8 ART ATTACK 
Vocabulary- Art/Artists, theatre, music. Adjectives 
ending in –ing and –ed.Pronunciation –ed endings. 
Reading: Modern Art; Irish music/dance; The 
Picture of Dorian Gray by O.Wilde- presentations; 
Event announcement. 
Grammar: Reported Speech. 
Listening Live entertainment; The art gallery; 
Aschool trip. 
Writing: Making notes/ An announcement 
Gateway to exams Units 7-8. 

+ Workbook- Grammar in Context; Developing 
vocabulary; Click onto Reading. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

10 

 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 
Mindmapping 

 

 

Фронтални 

Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални 

рад 

Провера разумевања 

слушањем 

Провера разумевања 

прочитаног текста 

Усмена провера знања 

Провера усвојености 

вокабулара 

Вежбања из радне 
свеске 
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9. UNIT 9 - HISTORY`S MYSTERIES 

Vocabulary- Nations; State and politics, 
Adjective suffixes. 

Reading: The Uk government; The mystery of 

Louis xv11; Shakespeare-presentation; John F. 
Kennedy, the Commonwealth; Small Island by 

A. Levy; My bad day- narrative. 

Grammar Modal verbs of speculation and 
deduction- present, past, The Third Conditional; 

Narrative tenses. 

Listening: The Titanic 

Writing: A story. 

Speaking- presentations. 
+ Workbook- Grammar in Context; Developing 
vocabulary; Click onto Reading. 
 

 

 

 

 

 
9 

 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 
 

Фронтални 
Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални 

рад 

Провера разумевања 

слушањем 

Провера разумевања 

прочитаног текста 

Усмена провера знања 

Провера усвојености 

вокабулара 

Вежбања из радне 

свеске 

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

Образов. стандарда 
Методе рада Облици рада 

ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК 3 Писани рад 
Индивидуални 
рад 

 

10. UNIT 10- SHOP UNTIL YOU DROP 

Vocabulary: Shops; Shopping;Collocations with 

money- Business vocabulary. 

Reading: Scent marketing, Bluewater shopping 

centre, Formal letter of complaint. 

Grammar: Indeterminate pronouns:some,any, no, 

every.So and such, I wish, If only. 

Listening Shopping conversations; Song; Customer 

complaints. 

Writing: Linkers- formal; A formal letter of 

complaint. 

Speaking: Shopping habits, Wishes and regrets. 

At a clothes shop; 

+ Workbook- Grammar in Context; Developing 

vocabulary; Click onto Reading. 

 

 

 

 
9 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 
Фронтални 
Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални 

рад 

Провера разумевања 

слушањем 

Провера разумевања 

прочитаног текста 

Усмена провера знања 

Провера усвојености 

вокабулара. Вежбања из 

радне свеске 

 

 

Корелација: Српски језик, историја, психологија, информатика, биологија, грађанско. 

Уџбеник: Gateway, Student`s book B1+,/Workbook B1+,  David Spancer/ Annie Cornford- Macmillan 

Литература за наставника: 

 приручник за наставника : Gateway Teacher`s book B1+, Anna Cole, CD- Macmillan,

 Граматикe: English Grammar in Use, Raymond Murphy, A Practical English Grammar, Thompson & Martinet

 

  Трећи разред  

 

Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију на страном језику. Кроз 

наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке структуре обрађене у претходним разредима, али се 

знања проширују новим употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 

функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на закључивање и откривање правила, а 

затим примену знања у разноврсним комуникативним ситуацијама. 

 Обнављање и проширивање језичких структура обрађених у претходним разредима за обезбеђивање 

основе за успешну комуникацију на страном језику

 разумевање излагања о актуелним друштвеним темама и о онима из сфере сопственог интересовања

 оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих узрасно и садржајно 

примерених врста стручних и књижевних текстова

 оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и учешће у дијалогу, служећи се ширим фондом 
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речи и израза

 аргументовање ставова и мишљења уз изношење својих вредносних ставова

 писање краћих састава исказујући добро владање лексиком и уз употребу одређених фраза образлажући 

своје мишљење и планове

 превођење краћих адаптираних текстова уз употребу речника, информационих технологија и научене 

граматичке структуре као основу за успешну комуникацију.

Исходи 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

 разуме појединости у разговору, чињенице и аргументе у презентацији или предавању које слуша уживо 

или са аудио/видео записа

 разуме глобално и селективно разноврсне текстове о конкретним и апстрактним темама (стручне, 

научнопопуларне и литерарне текстове)

 активно учествује у разговору или самостално говори о разноврсним темама

 интерпретира и коментарише разноврсне садржаје медијске продукције, образлажући ставове и наводећи 

аргументе

 пише лично или пословно писмо за различите сврхе, извештај и есеј у којима се презентују информације 

из различитих извора, аргументи и лични ставови

 прецизно и адекватно употребљава већи број речи, израза, идиома, уобичајене граматичке структуре, 

правописне норме и формуле учтивости

 примењује широк репертоар стратегија (парафразирање, употребе контекста, речника, закључивање, 

упоређивање)

 процењује и тумачи идеје, мисли или поруке класичних и савремених књижевних и филмских дела на 

страном језику који учи.

 

  Природно-математички смер  

 

 

Наставна тема /садржај 

Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. станда Методе рада Облици рада 

Uvodni cas; upoznavanje ucenika sa 

programom 
1 Метод разговора Фронтални рад 

 

1. Gateway, B1+ UNIT 7 GAME ON 

Vocabulary: Sports; Sports venues/equipment; 

Phrasal verbs connected with sport; Pronunciation 

syllable stress. 

Reading: Sport superstitions; Chess boxing; The 

battle of marathon; Oscar Pistorius; A film review. 

Grammar: Defining/Non-defining relative clauses. 

Listening: Sports and equipment, The Battle of 

Marathon, Children and long-distance running; The 

origin of tennis, Arguments and opinions- 

presentation. 

Writing, Afilm review. 

Speaking Describing a film, Talking about sports, 

Giving a presentation. 
 

 

8 

Монолошко- 

дијалошка метода, 

рад на тексту, 

метод писаних 
радова 

 

Фронтални, рад 

у пару, 

индивидуални, 

рад у групи. 

Попунавање празнина 

у тексту, изношење 

личног става, писање 

филмске критике, 

изношење личног 

става. 

2. Gateway, B1+ UNIT 10- SHOP UNTIL 

YOU DROP 

Vocabulary: Shops; Shopping;Collocations with 

money- Business vocabulary. 

Reading: Scent marketing, Bluewater shopping 

centre, Formal letter of complaint. 

Grammar: Indeterminate pronouns:some,any, no, 

every.So and such, I wish, If only. 

Listening Shopping conversations; Song; Customer 

complaints. 

Writing: Linkers- formal; A formal letter of 

complaint. 

Speaking: Shopping habits, Wishes and regrets. 

 

8 

Монолошко- 

дијалошка метода, 

рад на тексту, 

метод писаних 
радова 

 

Фронтални,рад 

у пару, 

индивидуални, 

рад у групи. 

 

Оцењивање усменог 

излагања, читање 

домаћих радова 
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At a clothes shop; 

+ Workbook- Grammar in Context; Developing 

vocabulary; Click onto Reading. 
 

Test, checking- Grammar, 

Vocabulary 

2 Израда теста 
Фронтални, 
индивидуални 

Писмена провера 
знања 

3. Gateway B2- Unit 1- STUDY PLANS 

Vocabulary: Life and study at university; Do and 

Make; 

Reading Student Helpline; Gap years 

Grammar: Mixed Tenses, narrative tenses; Gerunds 

and infinitives. 

Listening: Introduction to gap year; Expressing 

individual preferences; 

Writing: An informal email- replying to a request 

for information. 

Language reference and revision. 

+ Workbook 

 

9 Монолошко- 

дијалошка метода, 

рад на тексту 

Комбиновани 
Фронтални, рад у 
пару, 
индивидуални 

Усмена провера знања. 

The First Written Test  
3 

Израда писменог 

задатка 

Фронтални рад, 

индивидуални 

рад 

 

Писмена провера знања,  

4. Unit 2- WORK EXPERIENCE 
Vocabulary: Business vocabulary: Work 

conditions and responsibilities; Working hours;  

Phrasal verbs: Work. 

Reading: The best job in the world; Learning 

English for work. 

Grammar: Past perfect; Past and present habits; 

Gerunds and infinitives 2; 

Listening: People describing their jobs; 

Helicopter parents; 

Writing: An opinion essay 1. 

+ Workbook. 

 

8 
Монолошко- 
дијалошка метода 

Комбиновани рад 
Усмена провера знања 

5. Unit 3- Space and Time 

Vocabulary Space nad Space travel 

Word formation 

Reading Space junk; The War of the Worlds; 

Grammar: Future forms; Future activities in the 
past, Future continuous; Future 

perfect/continuous. 

Listening: The War of the Worlds by H.G. 
Wells; Dear future me, radio extract. 

Writing: A story. 

+ Workbook 

 
9 

Монолошка, 

метод дијалога, 

рад на тексту 

Фронтални, рад 

у пару, 

индивидуални 

 

Усмено излагање, 

читање домаћих радова 

Test, checking 
2 

Израда теста 
Индивидуални 

рад 

Писмена провера 

знања 

6. Unit 4- Extraordinary behaviour 

Vocabulary Personality adjectives; Noun 

suffixes; Word formation. 

Reading What makes a genius? Extraordinary 

facts about an extraordinary man A. Einstein. 

Grammar: Making comparison; Articles; So/ 

such/too/enough. 

Listening: Multiple intelligences; Animal 

intelligence. 

Writing: Project: Geniuses; A description of a 

hero;. 

Speaking: Preparing and giving a presentation; 

+Workbook 

 

9 
Монолошко- 

дијалошка метода, 

рад на тексту 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни рад 

Усмено излагање, 

презентација 

The Second Written Test 3 
Израда писменог 
задатка 

Фронтални, 
индивидуални 

Писмена провера 
знања 
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Наставна тема /садржај 

Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. станда Методе рада Облици рада 

UNIT 5- MONEY TALKS 

Vocabulary: Buying and selling; money and 

banking; phrasal verbs: money and shopping. 

Reading: Opening a bank account; QandA by 

Vikas Swarup. 

Grammar: Modal verbs of obligation, 

prohibition, and advice. Modals in the past. The 

plural of nouns. 

Listening: Silent letters; A quiz programme; The 

history  

Writing: A formal letter- all types.  

 
 

8 

Монолошко- 

дијалошка метода, 

рад на тексту, 

метод писаних 
радова 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 
Усмена провера знања, 

читање писаних радова 

Систематизација градива. 
Revision 

1 
Монолошко- 
дијалошка метода 

Индивидуални 

фронтални. 

Извођење годишњих 
Оцена 
 

Систематизација градива. 
Revision 

1 
Монолошко- 
дијалошка метода 

Фронтални 

,индивдуални 

Извођење годишњих 
Оцена 
 
 

 

Корелација: српски језик, социологија, психологија; биологија. 

Уџбеник: Gateway B2, Student`s book/ Workbook B2,  David Spencer,/ Frances Treloar, Macmillan. 

Литература за наставника: Gateway Teacher`s book B2, Anna Cole, CD- Macmillan.  

Grammar Books- Advanced Language Practice, M. Vince. 

 

  Друштвено-језички смер  

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда 
Методе рада Облици рада 

Уводни час 1 дијалошка фронтални  

1.  Unit 1- STUDY PLANS 

Vocabulary: Life and study at university; Do and 

Make; 

Reading Student Helpline; Gap years 

Grammar: Mixed Tenses, narrative tenses; 

Gerunds and infinitives. 

Listening: Introduction to gap year; Expressing 

individual preferences; 

Writing: An informal email- replying to a request 

for information. 

Language reference and revision. 

+ Workbook: Grammar in Context; Developing 
vocabulary; Click onto Reading. 

 

 

 

 

 
14 

 
Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 

 

Фронтални 
Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални рад 

 

Усмена провера знања. 

Радна свеска 

Домаћи задаци 

Провера разумевања 

слушањем 

Провера усвојености 

вокабулара 

Вежбања из радне свеске 

Тест 1 Писани рад Индивидуални рад 
Тест граматике и 
вокабулара 

2. Unit 2- WORK EXPERIENCE 
Vocabulary: Business vocabulary: Work 

conditions and responsibilities; Working hours;  

Phrasal verbs: Work. 

Reading: The best job in the world; Learning 

English for work. 

Grammar: Past perfect; Past and present habits; 

Gerunds and infinitives 2; 

Listening: People describing their jobs; 

Helicopter parents; 

Writing: An opinion essay 1. 

Gateway to exams Units 1-2. 

+ Workbook: Grammar in Context; Developing 
vocabulary; Click onto Reading. 

 

 

 

 
 

13 

 

 
Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 

 

 

Фронтални 

Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални рад 

 

 
Провера разумевања 

слушањем 

Провера разумевања 

прочитаног текста 

Усмена провера знања 

Провера усвојености 

вокабулара 

Вежбања из радне свеске 
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. 

 

 

 

 
11 

 
 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 

 

 
Фронтални 

Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални рад 

Провера разумевања 

слушањем 

Провера разумевања 

прочитаног текста 

Усмена провера знања 

Провера усвојености 

вокабулара 

Провера усвојености 

наративних времена 

Вежбања из радне свеске 

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда 
Методе рада Облици рада 

 

ПРВИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК 

 

3 

 

Писани рад 

 

Индивидуални рад 
Писмена провера 

граматике, вокабулара и 

језичких структура 

UNIT 4 THE NAKED TRUTH 

Questions and negatives; Saying the opposite; 

Reading: The world`s top conspiracy theories; 

Listening (people phone in to a radio 

programme called „Confessions“); Speaking: 

What do you think/exchanging information 
Being polite; Linking ideas – conjuctions. 

 

 

 

 
13 

 

 

 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 

 

 

 
 

Фронтални 
Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални рад 

 

 

 
Провера разумевања 

слушањем 

Провера разумевања 

прочитаног текста 

Усмена провера знања. 

Провера усвојености 

вокабулара. Вежбања из 

радне свеске 

UNIT 5 LOOKING AHEAD 
Future forms; Hot verbs take and put; 

Reading: Inspirational teenagers (an article 

about talented teenagers); Listening (threee 

young people talk about their experience of 

being NEET); Speaking: Discussion/What do 

you think; Over the phone; Writing: Applying 
for a job 

 

 

 
10 

UNITS 1-5 REVISION 
 

Дијалошка 
Фронтални рад 

Индивидуални рад 
Усмена провера знања 

ДРУГИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК 
 Писани 

рад 
Индивиду 

ални рад 
Писмена провера 

граматике, вокабулара 

UNIT 6 HITTING THE BIG TIME 
Expressions of quantity; Words with variable 

stress; Reading: Two famous brands (Apple 

and Starbucks); Listening: Adverts all around; 

Speaking: Survey/What do you 

think/Exchanging information; Business 

expressions; Writing: Report writing; 

 

 

 

 

 
2 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 

 
Фронтални 

Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални рад 

Провера разумевања 

слушањем. Провера 

разумевања прочитаног 

текста. Усмена провера 

знања. Провера 

усвојености вокабулара. 

Вежбања из радне свеске 

Усмена провера знања; Игра из 

приручника за наставнике; Поезија на 
енглеском 

 
3 

Дијалошка 

Рад на тексту 
Монолошка 

 

Индивидуални рад 

Групни рад 

Провера усвојености 

знања кроз усмено 
излагање 
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UNIT 7 GETTING ALONG 
Modals and related verbs; Hot verb – get; 

Reading: The Peter Pan generation 

(generation who refuse to grow up); 

Listening: Getting married (arranged 

marriages in India); Speaking: What do you 

think/Talking about you; Exaggeration and 
understatment; Writing: Arguing your case 

 

 

 

 
 

15 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 

 

Фронтални 
Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални рад 

Провера разумевања 

слушањем 

Провера разумевања 

прочитаног текста 

Усмена провера знања. 

Провера усвојености 

вокабулара. Вежбања из 
радне свеске 

Вежбе превођења 
 

2 
Дијалошка 
Рад на тексту 

Индивидуални рад 
Фронтални рад 

Провера овладавања 
преводом 

UNIT 8 HOW REMARKABLE 
Relative clauses, participles; Adverb 

collocations; Reading: Tarzan of Central Park 

(a young man who lived in the treetops for 8 

years); Listening: Extreme temperatures; 

Speaking: Adding more details/Role play/ 

Discussion; Exclamations; Writing: 
Describing places 

 

 

 

 
 

14 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 

Фронтални 
Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални рад 

Провера разумевања 

слушањем. Провера 

разумевања прочитаног 

текста. Усмена провера 

знања. Провера 

усвојености вокабулара. 

Вежбања из радне свеске 

UNIT 9 THE WAY WE WERE 
Expressing habit; Homonyms; reading: The 

21st century man who lives in Victorian times 

and the 21st century woman who lives in the 

1950s; Listening: Ateacher to remember 

(people descibe a teacherwho made an 

impression on them); Speaking: What do you 

think/ A class debate; Making your point; 
Writing: Writing for talking 

 

 

 

 

 
 

15 

 
Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 

 

 
Фронтални 
Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални рад 

 

Провера разумевања 

слушањем. Провера 

разумевања прочитаног 

текста 

Усмена провера знања. 

Провера усвојености 

вокабулара. Вежбања из 

радне свеске 

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК 3 Писани рад Индивидуални рад 
Писмена провера 
граматике, вокабулара и 

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда 
Методе рада Облици рада 

    језичких структура 

UNIT 10 OVER MY DEAD BODY 
Modal auxiliary verbs in the past; Synonyms; 

Reading: The Amazing Vikings (an insight 

into the Viking way of life); Listening: The 

story of Jim and a lion; Speaking: The murder 

game/What do you think; metaphors and 

idioms – the body; Writing: Adding emphasis 

in writing 

 

 

 

15 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 

 

 

 

 
Фронтални 
Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални рад 

 

 

 

Провера разумевања 

слушањем. Провера 

разумевања прочитаног 

текста. 

Усмена провера знања. 

Провера усвојености 

вокабулара. Вежбања из 

радне свеске 

UNIT 11IT`S ALL HYPOTHETICAL 
Hypothesizing (wish construction/ 

conditionals); Word pairs; Speaking: Have 

you ever wondered (the answers to some 

important questions in life); Listening: 

Dreaming a perfect dream; Speaking: Talking 

about you/What do you think; Moans and 

groans; Writing: Narrative writing 

 

 

 
13 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК 3 Писани рад Индивидуални рад  

UNIT 12 TIME FLIES 
Articles, determiners; Hot words life and 

time; Reading: The isle of Muck (the article 

about a remote Scottish island); Listening: 

Time of life (important moments in life); 

Speaking: Time quiz/What do you think; 

Linking and commenting; Writing: Improving 
style and cohesion 

 

 

 
15 

Монолошка 

Дијалошка 

Рад на тексту 

Демонстрација 

илустрацијом 

Brainstorming 

Mindmapping 

 

Фронтални 
Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални рад 

Провера разумевања 

слушањем 

Провера разумевања 

прочитаног текста 

Усмена провера знања. 

Провера усвојености 

вокабулара. Вежбања из 
радне свеске 

Корелација: српским језиком, историјом, географијом, филозофијом, социологијом, ликовном културом, 

музичком културом, биологијом, филмском уметношћу 

Уџбеник: Gateway B2, Student`s book/ Workbook B2,  David Spencer/ Frances Treloar, Macmillan. 

  

 Приручник за наставника: Gateway Teacher`s book B2, Anna Cole, CD- Macmillan. 

 Граматикe: English Grammar in Use, Raymond Murphy, A Practical English Grammar, Thompson & Martinet. 
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  Четврти разред  

 

Cilj učenja gramatičkih sadržaja je obezbeđivanje osnove za uspešnu komunikaciju na stranom jeziku. Kroz nastavu 

engleskog jezika kontinuirano se obnavljaju jezičke strukture obrađene u prethodnim razredima, ali se znanja proširuju novim 

upotrebama, funkcijama, značenjem. Gramatika se prezentuje u skladu sa nivoom učenja, funkcionalnom progresijom i kroz 

leksički kontekst. Učenici se podstiču na zaključivanje i otkrivanje pravila, a zatim primenu znanja u raznovrsnim 

komunikativnim situacijama.(IV razred,dvanaesta godna učenja- 2 časa nedeljno,64 časa godišnje). 

Ishodi učenja: Po zavrsetku razreda ucenici treba da : 

 budu osposobljeni da u školskoj i van školskoj svakodnevnici mogu pismeno i usmeno da ostvare svoje namere, 

diferencirano i shodno situaciji; 

 produbljuju i proširuju komunikativne sposobnosti i postavljaju osnove za to da strani jezik koriste i posle završetka 

svog obrazovanja, funkcionalno, za studije, u budućem poslu ili daljem obrazovanju; 

 steknu uvid u jezičku stvarnost i budu osposobljeni da uoče kontraste i vrše poređenja u odnosu na sopstvenu 

stvarnost; 

 upoznaju tekstove iz književnosti određenog jezika koji su pogodni za tumačenje na stranom jeziku i koji 

omogućavaju interaktivne procese; 

 u okviru ili izvan škole aktivno se nađu u situacijama sa ljudima koji govore drugi jezik i koji su iz druge kulture 

 Precizno koristi širok leksički i gramatički repertoar, formalni i neformalni jezički registar i pravopisne norme. 

 Piše lično i formalno pismo za različite potrebe,prilagođeno kulturi ciljnog jezika. 

 Poznaje žanrovske norme, elemente kulture ciljne strane zemlje. 

 

  Природно-математички смер  

 

Nastavna tema / sadržaj 
Broj 

časova 

Nacin ostvarivanja programa Nacin provere 

ostvar. Obraz stand Metode rada Oblici rada 

Unit 4: Man & Beast 

Vocabulary, animal idioms; Grammar: Ability in the 

present, past, future ; Nominal clauses. Listening: The 

British and their pets. Reading: Animal 

Communication. Speaking: Topic presentation-on 
man's relationship with animals 

 
 

10 

 

 

Interaktivna 

metoda 

Dijaloško- 

monoloska 

metoda 

Istraživački rad 

 

 

 

Frontalni rad 

Rad u 

parovima 

Rad u grupi 

 

 

 

 
Usmeno izlaganje 

Domaci zadatak 

Angažovanje učenika 
Unit 5: In the News 

Vocabulary and listening:Newspaper headline; 

Grammar: Reported speech: statements and questions, 

different reporting verbs; Reading: Artcle about 

British newspapers; The Price of fame. Speaking: 
describing trends. Writing: Review of a book 

 

 
8 

The First Written Work 3 Pisani rad 
Individualni 
rad 

Pismeni zadatak 

Unit 6:Points of View 

Vocabulary: Verbs to express opinion and belief; 

Grammar: Question forms, Indirect questions, Qtags. 

Reading: Quiz show 

Speaking: expressing opinion, emphasising a point 

 

 
8 

Interaktivna m. 

Dijaloško- 

monološka m. 

Rešavanje 

slučaja 
Istraživačka m. 

 

Frontalni rad 

Rad u 

parovima 

Rad u grupi 

 
Usmeno izlaganje 

Domaći zadatak 

Angažovanje učenika 

Unit 7: Global Warming 

Vocabulary: compounds related to gobal warming, 

verbs with prepositions 

Grammar: Modals expressing advice, oblgation, 

prohibition in the present, past and future. Reading: 

Waste not, want not. Speaking: role-play, making 

your school“ green“ 

 

 

10 

Interaktivna 

metoda 

Dijaloško- 

monološka 

metoda 

Istražvaka m. 
Pisani rad 

Frontalni rad 

Rad u 

parovima 

Rad u grupi 

Individualan 

rad 

Usmeno izlaganje 

Domaci zadatak 

Angažovanje učenika 

Rad na zajedničkom 

projektu 

Pisana provera znanja, 

test 
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Unit 8: Caught in the net 

Vocabulary: the Internet,phrasal verbs with off and 

on, variable stress 

Grammar: Modals in the past, mixed conditionals; 

Speaking: discussion, giving opinions, agreeing and 
disagreeing; Wrting: biography of a famous person 

 

 
10 

Interaktivna 

metoda 

Dijaloško- 

monološka 

Pisani rad 

Frontalni rad 

Rad u 

parovima 

Rad u grupi 

Individualni 

rad 

Usmeno izlaganje 

Domaći zadatak 

Angažovaanje učenika 

Pisana provera znanja 

, test 

Unit 9: A Step on the ladder 

Vocabulary: working life, the job market, the English 

education system 

Grammar: habitual behaviour (present and past), 

future in the past, was/were to have; Speaking: job 

interview 

 

 
7 

 
Interaktivna 

metoda 

Dijaloško- 

monološka 

 
Frontalan rad 

Rad u 

parovima 

 
Usmeno izlaganje 

Domaci zadatak 

Angažovanje učenika 

Pisani rad, pismo 

The Second Written Work 3 Pisani rad 
Individualni 
rad 

Pismeni zadatak 

Unit 10: Out f this world 

Vocabulary: space, phrasal verbs with get, 

intensifying adverbs. Speaking: presentation on space 

exploration 

 
 

5 

Rad na tekstu 

Interaktivna m. 

Dijalško- 

monološka m. 
Istraživačka m. 

Frontalni rad 

Rad u 

parovima 

Rad u grupi 

 

Usmeno izlaganje 

Angažovanje učenika 

Prezentacija učenika 

Korelacija: 

Unit 4 (biologija: priroda, ugrožene životinjske vrste; gramatika: personalzovane emfatične rečence, izražavanje 

namere; Unit 5: Sociologija, ljudi društvo, ulga medija u društvu, slobodno vreme i kultura; gramatika: upravni i neupravni 

govor; Unit 6: Socioogija, društvene igre kao oblik zabave i uloga medija u istim; medijski skandali; Funkcionalni jezik: 

izražavanje suprotnog mišljenja i stavova. Unit7: Ekologija: globalno zagrevanje i posledice istog na globalnom nivou,životni 

stilovi kod različitih društvenih grupacija , društvena svest u očuvanju čovekove okoline. gramatika: modalni glagoli –savet, 

obaveza , zabrana; Unit 8: Savremena nauka i tehnolgija, internet, virtuelna stvarnost; gramatika: kondicionalne recenice, 

jezička kompetencija; Unit 9: Sociologija, nezaposlenost kao problem na gobalnom nivou; funkcionalni jezik: intervju za 

posao, pisanje radne biografije; obrazovni sistem u Velikoj Britaniji. Unit 10: Nauka i tehnologija, naučna fantastika, drevni 

astronauti; književnost, pisci naučne fantastike, H.G.Wells , autor Rata svetova, adaptacija romana u radio dramu u režiji 

Orsona Welsa; istorija istraživanja svemira. 

Udžbenik: Gateway B2, Student`s book/ Workbook B2,  David Spencer,/ Frances Treloar, Macmillan. 

Literatura za nastavnika: Gateway Teacher`s book B2, Anna Cole, CD- Macmillan. 

 

  Друштвено-језички смер  

 

Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију на страном језику. Кроз 

наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке структуре обрађене у претходним разредима, али се 

знања проширују новим употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 

функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на закључивање и откривање правила, а 

затим примену знања у разноврсним комуникативним ситуацијама. (IV разред, дванаеста година учења – 4 часа 

недељно, 128 часова годишње11 ). 

Исходи12
 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

 разуме изворни говор који слуша уживо или преко медија у којем се износе ставови и аргументи о 

разноврсним темама из друштвеног или професионалног живота 

 ефикасно примењује различите технике и стратегије читања 

 детаљно разуме и критички анализира комплексне текстове, стручне чланке и упутства, формалну 

преписку 

 се са лакоћом споразумева и прилагођава језичке елементе саговорницима у јавном и образовном 

контексту 

 прецизно и детаљно представља и коментарише комплексне садржаје 

 пише лично и формално писмо за различите потребе, прилагођено култури циљног језика 

 логично и структурисано представља комплексне садржаје и информације из разних извора, наводећи 

образложења, реакције, предлоге 
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 прецизно користи широк лексички и граматички репертоар, формални и неформални језички регистар и 

правописне норме 

 познаје жанровске норме , елементе културе циљне стране земље 

 коментарише и пореди граматичке и лексичке структуре страног језика са матерњим језиком 

 интерпретира и преводи разноврсне садржаје са страног на матерњи језик, или обрнуто 

 критички процењује оригинално класично или савремено дело књижевне, филмске и драмске уметности 
на страном језику који учи 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. Станд. Методе рада Облици рада 

Unit1: Our Land is your Land 

Reading: The American Dream 

Avoiding repetition. Vocabulary: Describing 

nationalities. Listening: Two brothers from Kenya. 

Speaking: nationality stereotypes. The last word: 

British and American English 

 

 

 
10 

Рад на тексту 

Интерактивна 

метода 

Дијалошко- 

монолошка м. 

Истраживачка 
метода 

 

 

 
Фронтални 

Рад у паровима 

Индивидуални 

рад 

Рад у групи 

 

 
Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ангажовање ученика 

Unit2: Never Lost for Words Reading: A visit to 

Iris Murdoch; Tense review. Vocabulary: Phrasal 

verbs. Listening: The Importance of Being 

Earnest. Speaking: Information gap. The last word: 

Homophones 

 
 

10 

Рад на тексту 

Интерактивна 

метода 

Дијалошко- 

монолошка m. 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ангажовање ученика 

есеј 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. Станд. Методе рада Облици рада 

Unit3: Big Business 
Reading: Global economy; Adverb collocations. 

Vocabulary: describing trends. Listening: An 

interview with Anita Roddick. Speaking: the role 
of advertising 

 
 

9 

Рад на тексту 

Интерактивна 

метода 

Дијалошко - 
монолошка м. 

 
Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ангажовање ученика 

Рад на пројекту 

The First Written Work 3 Писмени рад 
Индивидуални 

рад 
Писмени задатак 

Unit 4: Celebrity 

Reading: The cult of celebrity; Discourse markers; 

Vocabulary: Synonyms and antonyms; Listening: 

An interview with a Hollywood star. Speaking: 

How to become an A-list celebrity; Tags and 
replies 

 

 
10 

Рад на тексту 

Интерактивна м. 

Дијалошко- 

монолошка м. 

Решавање 

случаја 

Фронтални 

Рад у паровима 

Индивидуални 

рад 

Рад у групи 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ангажовање ученика 

Рад на заједничком 

пројекту 

Unit 5:Love is…? 
Reading: Fateful attraction. Ways of adding 

emphases. Vocabulary: Proverbs and poetry. 

Listening: When love lasts forever 
Discussion: Do you believe in fate? 

 
10 

Рад на тексту 

Интерактивна 

метода 

Дијалошко- 
монолошка м. 

 

 

 
Фронтални 
Рад у паровима 

Индивидуални 

рад 

Рад у групи 

 

 

 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ангажовање ученика 

есеј 

Unit 6:Newspeak 

Reading: Tabloid and broadsheet newspapers; 

Passive constructions 

Nouns formed from phrasal verbs 

Listening: An interview with a foreign 

correspondent; Discussion: how television reports 
the news 

 

 

9 

Рад на тексту 

Интерактивна 

метода; 

Дијалошко 

монолошка м. 

Истраживачка м. 

-The Second Written Work 3 Писмени рад 
Индивидуални 
рад 

Писмени задатак 

Unit 7: The Words of Wisdom 

Reading: A letter to a newborn son 

Modal auxiliary verbs. Listening: Words of 
wisdom. Dilemma: How well do you know your 

classmates. Describing a personal experience 

 
 

10 

 

 

 

 
 

Рад на тексту 

Интерактивна 

метода 

Дијалошко- 

монолошка 

 

 

 

 

 
Фронтални 
Рад у паровима 

Индивидуални 

рад 

Рад у групи 

 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ангажовање ученика 

Unit8: Altered images 

Reading: Walt Disney. Real and unreal tense 

usage. Vocabulary: Metaphors and idioms. 

Listening: An interview with American painter. 

Discussion: appreciating art. Discussion: My 
favourite work of art 

 

 
10 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ангажовање ученика 

Презентација 

уметничког дела 
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Unit 9 : History lesson 
Reading: I was there. Verb patterns 

Vocabulary: Homonyms, homophones, 

homographs. Listening: An eyewitness account. 

Discussion: an important event in your life. 
personal profile 

 

 
9 

метода  
Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ангажовање ученика 

The Third Written Work 3 Писмени рад 
Индивидуални 

рад 
Писмени задатак 

Unit 10: The Body Beautiful 

Reading: The age of sport. Intensifying adverbs. 

Vocabulary: Words to do with the body. Listening: 

The rower and the ballet dancer. Discussion: Why 

are we obsessed by sport?. Quiz: How healthy are 
you? 

 

 
10 

Рад на тексту 

Интерактивна 

метода 

Дијалошко- 

монолошка м. 

Квиз 

 

 

 
Фронтални 

Рад у паровима 

Индивидуални 

рад 

Рад у групи 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ангажовање ученика 

Групни рад на 

пројекту 

Unit 11 :The Ends of the Earth 

Reading: Three island stories 

Relatives and participles. Vocabulary: 

geographical expressions. Listening: A meeting in 

the desert. Speaking: Living on the desert island. 

Describing a journey 

 

 
9 

Рад на тексту 

Интерактивна 

метода 

Дијалошко- 

монолошка м. 

 
Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ангажовање ученика 

The Fourth Written Work 3 Писмени рад 
Индивидуални 
рад 

Писмени задатак 

Unit 12: Life Goes on 

Reading: A sideway look at time 
Linking devices. Vocabulary: Synonyms and 

 

10 
Рад на тексту 

Интерактивна 

метода 

Фронтални 

Рад у паровима 

Индивидуални 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ангажовање ученика 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. Станд. Методе рада Облици рада 

antonyms. Listening: Do you believe in miracles? 

iscussion: Conflict between science and religion. 
Euphemisms 

 Дијалошко- 

монолошка 
метода 

рад 
Рад у групи 

 

 

Корелација : 

 Unit1(социологија: разлози миграције, стереотипи везани за одређене националности; Језичка компетенција: 

разлике између британског и америчког енглеског језика; граматика:избегавање понављања) 

 Unit 2 ( Књижевност: интервју са познатом књижевницом, одломак из драме“Важно је звати се Ернест“ 

Оскара Вајлда; граматика: систем глаголских времена, фразални глаголи) 

 Unit 3 (економија: глобална економија, брендови, мултинационалне 
компаније,предузетништво,статистика,покретање бизниса) 

 Unit 4 (социологија: култ личности,риалити култура,феномени; језичка компетенција: синоними и 

антоними,дискурс) 

 Unit 5 ( социологија:друштвени односи, упознавање партнера,друштвене мреже, партнерски односи) 

 Unit 6 (социологија: таблоиди и таблоидно новинарство, објективно информисање,како телевизија преноси 

вести) 

 Unit 7 (филозофија: мудре животне поруке, моралне дилеме ; социологија:проблем алкохолизма и његовог 

утицаја на породицу) 

 Unit 8 (социологија: креативност,генијалност,посвећеност циљу ; ликовна култура : интервју са сликаром, 

сликарске технике, уметнички доживљај, уметничка дела; граматика: реална и нереална глаголска времена) 

 Unit 9 (историја: важни историјски догађаји , језичка компетенција: хомоними,хомофони, хомографи) 

 Unit 10 ( социологија: опседнутост спортом и спортским догађајима, професионализам у спорту, повезаност 

спорта и бизниса,физичко васпитање: колико смо активни, видови рекреације, ментално и физичко здравље) 

 Unit 11 ( географија: географски изрази,време,острвске земље,клима,удаљене дестинације) 

 Unit 11 (психологија: паранормалне појаве,веровања,сукоб науке и религије) 

Уџбеник: Gateway B2+, Student`s book/ Workbook B2+, David Spencer/ Lynda Edwards, Macmillan. 

Литература за наставника: Gateway Teacher`s book B2+, Mike Sayer, CD, Macmillan. 

 

 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

  Други разред - Друштвено-језички и природно-математички смер  

 

Циљеви учења: Развијање општих и специфичних стратегија учења,тражење, селекција и синтеза 

информација/овладавање комуникативним вештинама и развијање способности. Проширење и продубљење 

комуникативнихспособности. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

Code de bonne conduite 10 
Монолошка/ 

дијалошка 
Фронтални и инд.рад 

Учешће у различитим 

облицима групног рада 

Ma sante 10 
Демонстрација у 

учионици 
Фронтални и инд.рад Усмено излагање/Есеј 

Premiere compositiu ecrite 3 
Монолошка/ 

дијалошка 
Индивидуални рад Писмени задатак 

Eu ce temps-la/importait 10 
Монолошка/ 

дијалошка 
Групни/инд.рад 

Учешће у различитим 

облицима групног рада 

Re’choutlement climatique 12 
Монолошка/ 

Дем. у учионици 
Групни/инд.рад Учешће у дебати/дискусија 

Petites annonces 10 
Монолошка/ 

Дем. у учионици 
Групни/инд.рад Усмено излагање 

Deuxieme composition ecrite 3 Монолошка Индивидуални рад Писмени задатак 

Jeux de roles,chusous 12 Радионице Групни/инд. рад Усмено излагање 

 

Корелација: 

Српски језик (имперфекат,индиректан говор) 

Уџбеник: 

Version originale(bleu et rouge) – Monique Denyer,Augustin Goudalier 

Литература за наставника: 

Le grammaire- др.Марко Попић, Edita Horetzky Le olich ommorre le Petit Robert 

 

  Трећи разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Циљеви учења: 

Слушање: Ученик треба да разуме излагање у коме се познати језик јавља у новом контексту, разуме 

сложеније огласе, поруке, у којима доминира стандардни језик, препозна емоције и околности интеракције, прати ток 

догађаја и уочи специфичне информације. Говор: Ученик треба да оставри комуникацију правилним коришћењем 

језичких средстава уз мање окевање и уз грешке проузроковане матерњим језиком, изрази осећања, жељу, намеру, 

жаљење, обавезу, забрану, без припреме учествује у разговору на познату тему, размењује, проверава и потврђује 

информације о темама које га интересују, саветује, препоручује, предлаже, пренесе информације или нечије 

мишљење. Читање: Ученик треба да уочава битне чињенице и информације у сложенијем тексту који укључује 

познату лексику и граматику, разуме тему, тон, језички регистар неког документа. Писање: Ученик треба да користи 

одговарајући регистар у писању различитих врста текста (мејл, писмо, опис људи, места, догађаја, ситуације), 

правилно структуира текст јасно повезујући идеје уз мање правописне и граматичке грешке. 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

остварен. Образ. стан Методе рада Облици рада 

Распуст лексика веза за путовања, празници, 

распуст, смештај, знаменитости, документа, 

превозна средства; перфекат и имперфекат, 

описивање прошлог догађаја; писање кратког 

извештаја са путовања и разгледнице; описни 
придеви 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 
 

мапе ума, олуја 

идеја, 

монолошко- 

дијалошка, 

хеуристички, 

игровне 

активности, 

рад на тексту, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-фронтални, 

-рад у пару, 

-индивидуални 

Разумевање говора и 

писаног текста, 

Усмено изражавање 

Залагање на часу, 

Израда домаћих задатака 

Иницијални тест 

Наша будућност Прости футур и временски 

маркери за будућност; описни придеви и 

њихово место у реченици; лексика везана за 

окружење и природу, временске прилике; 

изражавање сигурности, узрока и последице, 

планова и будућих догађаја; први тип 

погодбених реченица 

 

 

9 

 

Разумевање говора и 

писаног текста, 

Усмено изражавање 

Залагање на часу, 

Израда домаћих задатака 

Односи у друштву кондиционал презента; 

модални глаголи; изражавање љубазности, 

захтева, молби, прихватања, одбијања и 

оправдавања; писање позивница, мејлова, 

кратких порука; други тип погодбених 
реченица 

 

 
10 

 
 

Разумевање говора и 

писаног текста, 

Усмено изражавање 

Залагање на часу, 

Израда домаћих задатака; 

Израда писмене вежбе 
Учење кроз игру постављање питања; 

употреба члана и предлога; глаголска време: 

презент, перфекат, имперфекат, футур; 
франкофоне земље 

 
11 

Слободно време и разонода 

прошла времена: разлика перфекат- 

имперфекат; плусквамперфекат; заменице у 

функцији директног објекта; узрочне 

реченице; индиректан говор; слагање 

времена; негација, друђтвени живот 

младих; писање мотивационог писма; 

разумевање огласа; одломака из штампе и 

позоришних 
комада. 

 

 

 

12 

мапе ума, олуја 

идеја, 

монолошко - 

дијалошка, 

хеуристички, 

игровне 

активности, рад 

на тексту 

 

 

-фронтални, 

-рад у пару, 
-индивидуални 

 
Разумевање говора и 

писаног текста, 

Усмено изражавање 

Залагање на часу, 

Израда домаћих задатака; 

Израда писмене вежбе 

Путовања 

прецизирати план путовања, дати мишљење и 

предлог за идеално путовање; лексика везана 

на туристичке проспекте и рекламе, сајтове; 

типови друштвеног ангажмана и 

алтернативни одмор; погодбене реченице 

 

 

11 

 

 

мапе ума, олуја 

идеја, 

монолошко- 

дијалошка, 

хеуристички, 

игровне 

активности, 

рад на тексту 

 

 

 

 
 

фронтални, 

рад у пару, 

индивидуални 

Разумевање говора и 

писаног текста, 

Усмено изражавање 

Залагање на часу, 

Израда домаћих задатака; 

Израда туристичке 

брошуре 

Позориште 

лексика у вези са позориштем и филмом; 

описивање карактера и осећања; изражавање 

планова, очекивања; грађење прилога за 

начин; трећи тип погодбених реченица; 

интонација реченице; пасив 

 

 

15 

Разумевање говора и 

писаног текста, Усмено 

изражавање. Залагање на 

часу, Израда домаћих 

задатака; Израда 

писменог задатка. 
Самоевалуација ученика 

Корелација : 

Српски језик и књижевност (Аутентични текстови француских аутора, представника праваца заступњених у 

програму. Култура усменог и писменог изражавања: извештаји, интервју, вест, коментар. Етимологија речи.). 

Енглески језик (Прошла времена – перфекат, модални глаголи и погодбене реченице.). Грађанско васпитање (Односи 

у друштву – решавање конфликата). Географија (Екологија, франкофоне земље). 

Уџбеник: 

 VERSION ORIGINALE BLEU/VERT – Ученички комплет (уџбеник + радна свеска + ЦД), Клетт, Београд, 

2012. Одобрено решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 650-02-00869/2010-06. 

Литература за наставника 

Граматике: 

 Grammaire en dialogues, CLE International 2007. 
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 Gramatika francuskog jezika, M.Nesic i Anka Topalovic-Radman, Data Status, Beograd, 2012. 

 Drašković, V.: Gramatika za osnovnu školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Beograd, 1995. 

 Grevisse, M..: Le Bon usage, Duculot; Pariz, 1986. 

 Papić, M.: Gramatika francuskog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Beograd, 1984. 

 Vicher, A.: Grammaire progressive pour les adolescents, Clé International; Pariz, 2002. 

Речници: 

 Drašković, Dr V.: Francusko-srpskohrvatski frazeološki rečnik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Beograd, 

1990. 

 Jovanović, S. A. i saradnici: Savremeni francusko-srpskohrvatski rečnik sa gramatikom, Prosveta; Beograd, 1991. 

 

  Четврти разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Циљеви учења : 

Слушање: Ученик треба да научи да разуме стандардни језик о познатим или мање познатим темама из 

приватног и друштвеног живота, разуме смисао и уочи битне информације у аудио записима на стандардном језику 

(репортаже средње дужинем интервује, снимљене поруке), уочи ставове, идеје, мишљења, емоције, разуме суштину 

сложенијих излагања из стручне сфере. Говор: Ученик треба да научи да води јасан и повезан говор, изнесе аргументе, 

изрази своје мишљење дајући објашњења и аргументе, припрема краће излагање и илуструјега одговарајућим 

примерима. Читање: Ученик треба да научи да разуме кључне идеје аутентичног текста, уочи  најважније 

информације, схвати битне елементе службене преписке. Писање: Ученик треба да научи да користи одговарајући 

регистар у писању различитих врста текста (писмо, извештај, састав у коме износи аргументе за и против неког 

гледишта), правилно структуира текст јасно повезујући идеје и користећи одговарајућа језичка средства. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

 
Распуст лексика везана за путовања и 

распуст; приповедање догађаја у прошлости; 

обнављање градива из претходне године 

 

 
3 

 

 

мапе ума, олуја 

идеја, 

монолошко- 

дијалошка, 

хеуристички, 

игровне 

активности, 

рад на тексту 

 

 

 

 

 
 

фронтални, 

рад у пару, 

индивидуални 

Разумевање говора и 

писаног текста; Усмено 

изражавање; Залагање на 

часу; Израда домаћих 

задатака; Израда паноа; 

Иницијални тест 

Позориште 
лексика у вези са позориштем и филмом; 

описивање карактера и осећања; изражавање 

планова, очекивања; грађење прилога за 

начин; трећи тип погодбених реченица; 
интонација реченице 

 

 
8 

 
 

Разумевање говора и 

писаног текста; Усмено 

изражавање; Залагање на 

часу; Израда домаћих 

задатака Екологија 
изражавање свог мишљења, одбрана идеја; 

времеске реченице; субјунктив презента; 
политички живот 

 
7 

Комуникација 
Безличне и инфинитивне конструкције; 

Логички конектори; Партицип презента и 

герундив у функцији зависне реченице; 

Заменице у функцији директног и 

индиректног објекта; Изражавање осећања, 

обавеза, забрана и могућности; Изрази у вези 

са дописивањем; Писање мејлова 

 

 

 

 
9 

 

 

 
мапе ума, олуја 

идеја, 

монолошко- 

дијалошка, 

хеуристички, 

игровне 

активности, 

рад на тексту 

 

 

 

 
 

фронтални, 

рад у пару и 

групи 

индивидуални 

 

Разумевање говора и 

писаног текста, 

Усмено изражавање 

Залагање на часу, 

Израда домаћих 

задатака. Писмена вежба 

 

Филм 

Уместност, филм, музика; Пасив; Описни 

придеви и место придева у реченици; 

Партиципске реченице; Изражавање 

мишљења и оправдавање истог 

 

 

12 

Разумевање говора и 

писаног текста, 

Усмено изражавање 

Залагање на часу, 

Израда домаћих 

задатака. Писмени 
задатак 



53 

Прва београдска гимназија 

 

Образовање 
лексика у вези са школом и послом; лексика 

са професионалном оријентацијом; 

индиректан говор са слагањем веремена; 
Намерне / финалне реченице: pour que, afin 

 
 

8 

мапе ума, олуја 

идеја, 

монолошко- 

дијалошка, 
хеуристички, 

фронтални, 

рад у пару и 

групи 

индивидуални 

Разумевање говора и 

писаног текста, Усмено 

изражавање, Залагање на 

часу, Израда домаћих 
задатака, Писмена вежба 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

que; pour + infinitif;  игровне 

активности, 
рад на тексту 

  

Медији 
Штампа, интернет, блог, форуми; CV, 

новински чланци; Номинализација; 

Индиректан говор; Лексика нових 

технологија; Пасив; Заменица EN; Допусне 

реченице 

 

 
9 

 

мапе ума, олуја 

идеја, 

монолошко- 

дијалошка, 

хеуристички, 

игровне 

активности, 

рад на тексту, 

 

 

 
фронтални, 

рад у пару и 

групи 

индивидуални 

Разумевање говора и 

писаног текста, 

Усмено изражавање 

Залагање на часу, 

Израда домаћих задатака 

Писмени задатак 

 

Култура изражавања 

Језички регистри; Рима; Неологизми, игра 

речи; Синтакса зависних реченица 

 

8 

Разумевање говора и 

писаног текста, 

Усмено изражавање 

Залагање на часу, 
Израда домаћих задатака 

Корелација 

Српски језик и књижевност (Текстови француских аутора: Албер Ками, СТРАНАЦ, Симболизам у 

Француској, Театар абсурда; Енглески језик (Намерне, узрочне и погодбене реченице); Социологија (Човек, друштво, 

култура, медији, теме из француске политичке и социјалне стварности); Филозофија (Француски представници 

филозофских праваца : филозофија егзистенцијализма) 

Уџбеник : 

 VERSION ORIGINALE VERT – Ученички комплет (уџбеник + радна свеска + ЦД), Клетт, Београд, 2011. 

Одобрено решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 650-02-532/2011-06. 

Литература за наставника: 

 Grammaire en dialogues, CLE International 2007. 

 Gramatika francuskog jezika, M.Nesic i Anka Topalovic-Radman, Data Status, Beograd, 2012. 

 Drašković, V.: Gramatika za osnovnu školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Beograd, 1995. 

 Grevisse, M..: Le Bon usage, Duculot; Pariz, 1986. 

 Papić, M.: Gramatika francuskog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Beograd, 1984. 

 Vicher, A.: Grammaire progressive pour les adolescents, Clé International; Pariz, 2002. 

Речници: 

 Drašković, Dr V.: Francusko-srpskohrvatski frazeološki rečnik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Beograd, 

1990. 

 Jovanović, S. A. i saradnici: Savremeni francusko-srpskohrvatski rečnik sa gramatikom, Prosveta; Beograd, 1991. 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 

  Други разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Циљеви учења: 

Оспособити ученикe да: 
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 разумeју у општим цртама разговор других лица и монолошка излагања о блиским темама из приватног и 

јавног контекста; 

 разумеју релевантне информације и главне аргументе у личној и пословној преписци, новинском чланку, 

једноставном стручном тексту, адаптираном одломку из књижевног дела; 

 разговaрају или излаже припремљену кратку презентацију (људи, места, активности, догађаји, лични 

ставови и искуства); 

 пишу дескриптиван или наративан текст према упутству или моделу о теми из области личног 

интересовања и искустава; 

 препознају различитост у вербалном и невербалном понашању типичних представника културе и језика 

који учи; 

 употребиљавају сложеније језичке структуре, формуле учтивости и компензационе стратегије у 

свакодневним комуникативним ситуацијама. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Образов 
стандарда Методе рада Облици рада 

Guten Appetit     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ангажовање 

ученика у настави, 

Писмени задатaк, 

Тест, Усмено 

излагањe 

употреба члaна. инфинитив са zu 7   

временске реченице - solange    

In der Stadt    

Императив. Предлози. es gibt + Akkusativ. 8   

временске реченице - seit    

Untypische Tagesabläufe    

глaголи ca наглaшеним и ненаглaшеним 
префиксимa. временске реченице – während, 

8 
  

bis, bevor    

Freunde und Freundinnen    

личне зaменице. присвојне зaменице. упитна 
реч – wer. везник nachdem. предстaвљање 

9 
  

односа међу људимa  Дијалошка,  
  

Leseverstehen, HV, Sprechen, Schreiben  монолошка, Фронтални рад, 
Читaње. Слушaње. Причaње. писaна 6 метода рада на групни рад, рад 

комуникацијa  тексту, у пару, 

Ferien, Meer und mehr  интерактивне индивидуални 

Pluraliatantum. Вaлентност глaголa. зависне 4 методе, Играње рад 

реченице (wenn,dass)  улога  

Ereignisse und Fakten    

перфекат, претерит. плусквaмперфекат 8   

временске реченице    

Was tust du für deine Gesundheit?    

консекутивнe реченице (sodass) 
релaтивнe реченице. Lassen. Императив. 

7 
  

узрочнe реченице. поврaтнe зaменице    

Ein Unfall    

кондиционaлне реченице 8   

предлози са дaтивом и aкузaтивом    

Leseverstehen, HV, Sprechen, Schreiben    

Читaње. Слушaње. Причaње. писaна 5   

комуникацијa    

Корелација: 

Српски језик и књижевност (значење речи и израза, упоређивање граматичких правила, повезивање са 

матерњим језиком, предлози, личне заменице, позориште, форма писања састава, писање писама) ; Географијa 

(општа географска обележја и туристичка подручја земаља чији се језик учи; главни град; новац и карактеристични 

обичаји, природне лепоте, туристички центри и природна богатства Немачке и наше земље), Енглески језик 

(упућивање на нивое познавања енглеског језика, зависне реченице); Грађанско васпитање (познате личности и 

њихова занимања, образовни системи у другим земљама, разлике и толеранција, стандарди у школи данас и некада, 

односи у породици, култура живљења, вештина комуникације, нације и њихове различитости у исхрани); 

Математика (рачунске операције) 

Уџбеник: Direkt 2, Klett д.о.о. 

Литература за наставника: Граматикa немачког језика ( Ђукановић ) 
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  Трећи разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образовних 

стандарда 
Методе рада Облици рада 

Partnerschaften, Jobs und Berufe/Разговор о 
занимањима 

9  

Рад на тексту и 

разговор 

Фронтални 

рад, групни 

рад, 

индивидуални 

рад 

 

Усмено излагањe,тест, 

домаћи задатак 
Zukunftsvisionen/Разговор о будућности 9 

Gefühle und Emotionen/Осећања 9 

Fantasien,Träume,Wünsche /Жеље,наде, снови 9 

 
 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образовних 

стандарда 
Методе рада Облици рада 

Events/Догађања,збивања 9   

Neue Technologien/Нове технологије 9 

Lese-Hörverstehen/Разумевање прочитаног и 

слушаног текста 
9 

Wiederholung/Обнављање градива 9 

 

Корелација : 

Поређење матерњег језика са немачким језиком, у свим његовим сегментима. Повезивање историјских и 

географских чињеница, ради бољег разумевења културне и политичке историје земаља немачког говорног подручја. 

Уџбеник: 

,,Direkt 2“ и ,,Direkt 3“ 

Литература за наставника: 

,,Граматика немачког језика“ Жилетић и Ђукановић 

 

 

  Четврти разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Циљеви учења: 

Оспособити ученикe да: 

 разумеју глобално и селективно аутентичан разговор са више учесника, монолошко излагање, презентацију 

или предавање са сложенијом аргументацијом, о разноврсним темама; 

 детаљно разумеју и анализирају сложеније писане текстове из различитих извора; 

 успешно примењују различите технике и брзине читања; 

 спонтано разговара у различитим ситуацијама у друштвеном животу, раду и образовању; 

 детаљно објашњавају и интерпретирају комплексне садржаје из различитих извора; 

 пишу пословно писмо за различите потребе или текст у којем логично и кохерентно излаже комплексне 

садржаје, образложење својих ставова и предлога; 

 изражавају своје идеје јасно и прецизно, користећи широк лексички и граматички репертоар и разноврсне 

стратегије; 

 прилагођавају исказ саговорнику и ситуацији употребом адекватних језичких елемената/образаца у усменој 

или писаној комуникацији. 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образовних 

стандарда 
Методе рада Облици рада 

Reisen 
причaње о путовањимa. припремa зa део 

испитa. Leseverstehen Teil 1. припремa зa део 

испитa. Hörverstehen Teil 1. припремa зa део 

испитa Schriftliche Kommunikation. вокабулар 
уз тему путовањa 

 

 
7 

 

 

 

 

 
 

Дијалошка, 

монолошка, 

метода рада на 

тексту, 

интерактивне, 

Играње улога 

 

 

 

 

 
 

Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, 

индивидуални 

рад 

 

 

 

 

 
 

Ангажовање ученика 

у настави, Писмени 

задатaк, 

Тест, Усмено 

излагањe 

Wichtige Menschen 

причaње о важним људимa 

припремa зa део испитa Leseverstehen Teil 2. 

припремa зa део испитa Hörverstehen Teil 2. 

припремa зa део испитa Schriftliche 

Kommunikation. вокабулар уз тему важни 
људи 

 

 

8 

Schule 

причaње о образовaњу 

припремa зa део испитa Leseverstehen Teil 3. 

припремa зa део испитa Hörverstehen Teil 3. 

припремa зa део испитa Schriftliche 
Kommunikation 

 

 
7 

 
 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образовних 

стандарда 
Методе рада Облици рада 

вокабулар уз тему образовaње    

Freizeit 
причaње о слободном времену 

припремa зa део испитa Leseverstehen Teil 4. 

припремa зa део испитa Hörverstehen Teil 4. 

припремa зa део испитa Schriftliche 

Kommunikation 
вокабулар уз тему слободно време 

 

 

10 

Arbeit und Berufe 

причaње о послу и зaнимaњимa 

припремa зa део испитa Leseverstehen Teil 5. 

припремa зa део испитa Hörverstehen Teil 5. 

припремa зa део испитa Schriftliche 

Kommunikation 
вокабулар уз тему посao и зaнимaњa 

 

 

7 

Feste und Ferien 

причaње о прслaвaмa и рacпуcту 
припремa зa део испитa Leseverstehen Teil 1. 

припремa зa део испитa Hörverstehen Teil 1. 

припремa зa део испитa Schriftliche 

Kommunikation 
вокабулар уз тему прoслaвe и рacпуcт 

 

 

8 

Natur und Umwelt причaње о приpоди. 

припремa зa део испитa Leseverstehen Teil 2. 

припремa зa део испитa Hörverstehen Teil 2. 

припремa зa део испитa Schriftliche 

Kommunikation. вокабулар уз тему приpодa 

 
 

7 

Medien причaње o медијимa. припремa зa део 

испитa Leseverstehen Teil 3. припремa зa део 

испитa Hörverstehen Teil 3. припремa зa део 

испитa Schriftliche. Kommunikation. вокабулар 
уз тему медији 

 

10 

Корелација: 

Српски језик и књижевност (значење речи и израза, упоређивање граматичких правила, повезивање са 

матерњим језиком, предлози, личне заменице, позориште, форма писања састава, писање  писама),  Географија 

(општа географска обележја и туристичка подручја земаља чији се језик учи; главни град, карактеристични обичаји, 

природне лепоте, туристички центри), Енглески језик (упућивање на нивое познавања енглеског језика), 
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Информатика (употреба компјутера и интернета), Грађанско васпитање (познате личности и њихова занимања, 

образовни системи у другим земљама, стандарди у школи данас и некада, односи у породици, култура живљења, 

вештина комуникације). 

Уџбеник: 

So geht's zum DSD I ( A2/B1 ), Klett д.о.о. 

Литература за наставника: 

So geht's zum DSD I ( A2/B1 ) – Lehrerhandbuch mit Audio – CD und DVD, Klett д.о.о. 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 
 

II РАЗРЕД 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

 

СЛУШАЊЕ 

Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. Ученик треба да: 

Говор у учионици 

1) у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са уобичајеним и новим активностима на часу. 

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 

1) после првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања око 5 минута), у зависности 

од степена по знавања теме и контекста, постави хипотезе у вези са: 

врстом усменог текста који слуша, нпр. обавештења, упут ства и упозорења, анкетирање пролазника и друго; 

бројем саговорника, њиховим статусом и намерама; 

општим садржајем датог усменог текста усмеравајући па жњу на релевантне језичке и нејезичке елементе 

(кључне речи, ин тонацију, говор тела и др.). 

Аудио/видео материјали: детаљно/селективно разумевање 

1) после другог и по потреби наредних слушања (у зависно сти од тежине текста и налога за слушање): 

провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту и садржај усменог текста, на статус, намере и 

међусобне од носе саговорника; 

разуме најбитније елементе садржаја усменог текста у за висности од циља слушања. 

Монолошка излагања 

1) уз евентуалну претходну припрему, прати излагања о по знатим темама у којима се користи стандардни 

језик и разговетан изговор. 

Медији: информативне емисије 

разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и телевизијских емисија о познатим 

темама, у којима се користи стандардни говор и разговетан изговор; 

прати различите телевизијске емисије информативног ка рактера (документарци, интервјуи, дискусије, 

репортаже) у којима се обрађују релативно познате теме; 

разуме општи садржај рекламних порука и радио емисија (до 12 минута) о темама из свакодневног живота и 

живота младих. 

Медији: забавне емисије 

прати филмове, серије и различите друге телевизијске еми сије у којима се обрађују релативно познате теме; 

разуме тему и делове песама које слуша. 

Спонтана интеракција 

1) разуме фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији у вези са познатим ситуацијама, уз отежавајуће 

околности природ не комуникације (бука на улици, телефонски разговори, интервју лицем у лице, телефонским путем, 

преко скајпа итд.). 

Стратегије 

ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу контекста и памти, репродукује 

и контекстуа лизује битне елементе поруке; 

ослањајући се на своја језичка знања, поставља и провера ва хипотезе о језичким формама; 

увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна обавештења. 

ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање ученика за функционално читање и разуме вање различитих, узрасно и садржајно примерених 

врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног 

задовољства). 

Ученик треба да: 

Разликовање текстуалних врста 
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1) уочава и препознаје разлику у структури и садржају тек стуалних врста које користи у приватном и 

школском домену. 

Препознавање и разумевање тематике текстова 

ниво глобалног разумевања 

разуме појединачне информације дужих аутентичних, адап тираних и неаутентничних текстова, као и њихов 

општи смисао; 

разуме текстове дужине до 200 речи о конкретним темама из области непосредног интересовања (породични 

живот, свако дневница, школа, посао, слободно време, дневни догађаји), изво дећи закључке о непознатим значењима 

на основу контекста, је зичких знања и других предзнања. 

Глобално разумевање у оквиру специфичних текстова 

разуме целину и појединачне делове обавештења и упозо рења на јавним местима; 

разуме описе догађаја, осећања, намера у мери која му омогућује редовну преписку с пријатељима и 

познаницима; 

разуме главну нит аргументације у представљању неког проблема, чак и ако не разуме сваки појединачни 

детаљ; 

разуме суштинске информације из неког информативног текста (нпр. вести, извештаја, биографије), написаног 

једностав ним стилом, на релативно познате теме. 

Препознавање и разумевање појединачних информација 

ниво селективног разумевања 

1) уме да у уобичајеним писаним документима (писмима, проспектима, обавештења) пронађе и разуме већи 

број релевант них информација. 

Разумевање стручних текстова 

разуме једноставна упутства и саветодавне текстове уколи ко су писани јасним језиком и/или праћени 

визуелним елементима, без великог броја стручних израза; 

разуме краће текстове о савременој друштвеној проблема тици, разазнајући ауторов генерални став или 

гледиште. 

Разумевање књижевног текста 

1) разуме једноставне литерарне текстове различитих жанро ва (поезију, прозу, драму), уколико у њима нема 

симболичких и ин тертекстуално специфичних елемената. 

ГОВОР 

Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на страном језику. 

Ученик треба да: 

Монолошко излагање Описивање 

на једноставан начин описује и извештава о различитим те мама из домена личних интересовања користећи 

познате језичке елементе (лексичке и морфосинтаксичке структуре); 

описује или репродукује, с приличном лакоћом, садржај мање компликованих прича и описа догађаја, ређајући 

хроноло шки збивања и користећи одређене лексичке структуре; 

опише неки стварни или измишљени догађај и говори о на дањима, сновима и циљевима; 

опише свакодневне радње и навике, говори о реализованим ак тивностима као и о припремању и планирању неке 

будуће активности. 

Аргументовање 

аргументује личне ставове тако да га саговорник без поте шкоћа разуме скоро током целог излагања; 

укратко образложи и објасни шта мисли, планира и ради. 

Излагање пред публиком 

описује и излаже о темама из области личног искуства и образовања или струке, са претходном припремом и 

уз помоћ ви зуелних средстава која му олакшавају презентацију; 

одговори на једноставна и непосредна питања која се од носе на презентацију, под условом да се могу 

поновити и да му се пружи помоћ при формулисању одговора; 

интерпретира радњу неког филма или књиге. 

Интеракција 

Разумевање изворног говорника 

1) прати говор саговорника када му се обраћа разговетно, ко ристећи уобичајене изразе, али понекад је 

потребно да му се иска зи понове ради појашњења одређених речи или израза. 

Неформални разговор (између пријатеља) 

износи лични став или затражи нечији став или мишљење о познатим темама из домена личних интересовања 

и образовања користећи познате језичке елементе; 

снађе се у решавању одређеног проблема, нпр. сналажења у свакодневним ситуацијама, постављајући 

практична питања ти па: Куда ићи? Шта радити? Како се организовати ? (планови за из лазак и сл.); 

препозна тему неког разговора уколико се прича полако и разговетно; 

изрази слагање или неслагање са саговорником. 

Формална комуникација 
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прати основни смисао формалне дискусије о познатим те мама из домена личних интересовања, образовања или 

струке ако се говори стандардним језиком и користе познати језички елементи; 

изрази лични став, али се тешко сналази у покретању рас праве; 

размени одређене информације и каже своје мишљење о неким практичним питањима, уколико се то од њега 

тражи на ди ректан начин, под условом да му се помогне у формулисању иска за и да му се, ако затреба, понове 

најважнији делови; 

сналази се у већини ситуација које су вези са неким путо вањем или организацијом путовања (резервисање 

смештаја, купо вина крата, тражење информација од других путника...). 

Функционална сарадња 

прати шта се говори и, ако затреба, понови речи саговорни ка, како би се уверио да су се добро разумели; 

пренесе једноставне и директне информације. 

Интервјуисање 

1) користи припремљени упитник за вођење организованог разговора, уз спонтано постављање неколико 

додатних питања. 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различи тог садржаја. 

Руски језик 

Реченица 

Реченице са глаголским прилозима (Он много работал, не по кладая рук. Он вышел, осторожно закрыв дверь.). 

Изражавање не гације. Употреба нет, не, ни у реченици. 

Именичка рекција типа: игра в футбол, игра в шахматы; обу чение русскому языку; подготовка к экзамену и 

сл. 

Именице 

Варијанте падешких наставака (на лексичком нивоу): генитив једнине на –у (мёду, чаю, народу, из лесу); 

генитив множине без наставака (книг, рек, гор). 

Изведене и сложене именице. Скраћенице (вуз, АН, МГУ, РФ и сл.). 

Заменице 

Опште заменице: сам, самый, любой, каждый, весь, вся- кий... 

Придеви 

Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег об лика, у предикату са допуном (Эти задания для 

нас просты. Эти задания простые.) 

 

Придеви 

Непроменљиви придеви (мини, макси, индиго). Грађење придева субјективне оцене, са аугментативним, 

појачаним и ума њеним основним значењем (прехитрый, всесильный, сверхмощ- ный, красноватый, 

хорошенький и сл.). 

Бројеви 

Слагање бројева са придевом и именицом. 

Глаголи 

Значењска функција акцента код партиципа и других глагол ских облика. 

Речце 

Преглед најчешћих речци и њихове функције у реченици.Вр сте и подела речци (према значењу: модалне – бы, 

да; модификаци оне – даже, лишь; граматичке – да, пусть; према степену сложе ности: једносложне  а, будто; 

вишесложне – как раз, только бы). 

Узвици 

Преглед најчешћих глаголских узвика и њихове функције у реченици. 

Модалне речи 

Лексичкограматичка група/класа речи и израза (верно, ко- нечно, действительно, безусловно, наконец, 

значит, правда, к сожалению,по-видимому, одним словоми др.) – значење и функција. 

Уџбеник: Ирис Адлер и сарадници: ПРИВЕТ 2 

III РАЗРЕД 

– седма година учења – 

(2 часа недељно, 72 годишње) Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 

Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. Ученик треба да: 

Говор у учионици 

у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са уобичајеним и новим активностима на часу. 

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 

1) после првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања око 5 минута), у зависности 

од степена по знавања теме и контекста) постави хипотезе у вези са: 
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врстом усменог текста који слуша, нпр. обавештења, упут ства и упозорења, анкетирање пролазника и друго; 

бројем саговорника, њиховим статусом и намерама;оп штим садржајем датог усменог текста усмеравајући 

пажњу на ре левантне језичке и нејезичке елементе (кључне речи, интонацију, говор тела и др.). 

Аудио/видео материјали: детаљно /селективно разумевање 

1) после другог и по потреби наредних слушања (у зависно сти од тежине текста и налога за слушање): 

провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту и садржај усменог текста, на статус, намере и 

међусобне од носе саговорника; 

разуме најбитније елементе садржаја усменог текста у за висности од циља слушања. 

Монолошка излагања 

1) уз евентуалну претходну припрему, прати излагања о по знатим темама у којима се користи стандардни 

језик и разговетан изговор. 

Медији: информативне емисије 

разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и телевизијских емисија о блиским 

темама, у којима се користи стандардни говор и разговетан изговор; 

прати различите друге телевизијске емисије информатив ног карактера (документарци, интервјуи, дискусије, 

репортаже) у којима се обрађују релативно блиске теме; 

разуме општи садржај рекламних порука и краћих радио еми сија (до 12 минута) о темама из свакодневног живота и 

живота младих. 

Медији: забавне емисије 

прати филмове, серије и различите друге телевизијске еми сије у којима се обрађују релативно познате теме; 

разуме тему и делове песама које слуша. 

Спонтана интеракција 

1) разуме фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији у вези са познатим ситуацијама, уз отежавајуће 

околности природ не комуникације (бука на улици, телефонски разговори, интервју лицем у лице, телефонским 

путем, преко скајпа итд.). 

Стратегије 

ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу контекста и памти, репродукује 

и контекстуа лизује битне елементе поруке; 

ослањајући се на своја језичка знања, поставља и провера ва хипотезе о језичким формама; 

увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна обавештења. 

ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање ученика за функционално читање и разуме вање различитих, узрасно и садржајно 

примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради 

личног задовољства). 

Ученик треба да: 

Разликовање текстуалних врста 

1) уочава и препознаје разлику у структури и садржају тек стуалних врста које користи у приватном и 

школском домену. 

Препознавање и разумевање тематике текстова – ниво глобал- ног разумевања 

разуме појединачне информације дужих аутентничних, адаптиранихи неаутентничних текстова, као и њихов 

општи смисао; 

разуме текстове дужине до 200 речи о конкретним темама из области непосредног интересовања (породични 

живот, свако дневница, школа, посао, слободно време, дневни догађаји), изво дећи закључке о непознатим значењима 

на основу контекста, је зичких знања и других предзнања. 

Глобално разумевање у оквиру специфичних текстова 

разуме целину и појединачне делове обавештења и упозо рења на јавним местима; 

разуме описе догађаја, осећања, намера у мери која му омогућује редовну преписку с пријатељима и 

познаницима; 

разуме главну нит аргументације у представљању неког проблема, чак и ако не разуме сваки појединачни 

детаљ; 

разуме суштинске информације из неког информативног текста (нпр. вести, извештаја, биографије), написаног 

једностав ним стилом, на релативно познате теме. 

Препознавање и разумевање појединачних информација 

ниво селективног разумевања 

1) пронађе и разуме већи број релевантних информација у уобичајеним писаним документима (писмима, 

проспектима, оба вештења). 

Разумевање стручних текстова 

разуме једноставна упутства и саветодавне текстове уколи ко су писана јасним језиком и/или праћена 

визуелним елементима, без великог броја стручних израза; 

разуме краће текстове о савременој друштвеној проблема тици, разазнајући ауторов генерални став или 

гледиште. 
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Разумевање књижевног текста 

1) разуме једноставне литерарне текстове различитих жанро ва (поезију, прозу, драму), уколико у њима нема 

симболичких и ин тертекстуално специфичних елемената. 

ГОВОР 

Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на страном језику. 

Ученик треба да: 

Монолошко излагање 

 

Описивање 

на једноставан начин описује и извештава о различитим те мама из домена личних интересовања користећи 

познате језичке елементе (лексичке и морфосинтаксичке структуре); 

описује или репродукује, с приличном лакоћом, садржај мање компликованих прича и описа догађаја, ређајући 

хроноло шки збивања и користећи одређене лексичке структуре; 

опише неки стварни или измишљени догађај и говори о на дањима, сновима и циљевима; 

опише свакодневне радње и навике, говори о реализованим активностима као и о припремању и планирању 

неке будуће актив ности. 

Аргументовање 

аргументује личне ставове тако да га саговорник без поте шкоћа разуме скоро током целог излагања; 

укратко образложи и објасни шта мисли, планира и ради. 

Излагање пред публиком 

описује и излаже о темама из области личног искуства и образовања или струке, са претходном припремом и 

уз помоћ ви зуелних средстава која му олакшавају презентацију; 

одговори на једноставна и непосредна питања која се од носе на презентацију, под условом да се могу 

поновити и да му се пружи помоћ при формулисању одговора; 

интерпретира радњу неког филма или књиге. 

Интеракција 

 

Разумевање изворног говорника 

1) прати говор саговорника када му се обраћа разговетно, ко ристећи уобичајене изразе, али понекад је 

потребно да му се иска зи понове ради појашњења одређених речи или израза. 

Неформални разговор (између пријатеља) 

износи лични или затражи нечији став или мишљење о по знатим темама из домена личних интересовања и 

образовања ко ристећи познате језичке елементе; 

снађе се у решавању одређеног проблема, нпр. сналаже ња у свакодневним ситуацијама, постављајући 

практична питања 

типа: Куда ићи? Шта радити? Како се организовати? (планови за излазак и сл.); 

препозна тему неког разговора уколико се прича полако и разговетно; 

изрази слагање или неслагање са саговорником. 

Формална комуникација 

прати основни смисао формалне дискусије о познатим те мама из домена личних интересовања, образовања или 

струке ако се говори стандардним језиком и користе познати језички елементи; 

изрази лични став, али се тешко сналази у покретању рас праве; 

размени одређене информације и каже своје мишљење о неким практичним питањима, уколико се то од њега 

тражи на ди ректан начин, под условом да му се помогне у формулисању иска за и да му се, ако затреба, понове 

најважнији делови; 

сналази се у већини ситуација које су вези са неким путо вањем или организацијом путовања (резервисање 

смештаја, купо вина крата, тражење информација од других путника...). 

Функционална сарадња 

прати шта се говори и, ако затреба, понови речи саговорни ка, како би се уверио да су се добро разумели; 

пренесе једноставне и директне информације. 

Интервјуисање 

1) користи припремљени упитник за вођење организованог разговора, уз спонтано постављање неколико 

додатних питања. 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различи тог садржаја. 

Ученик треба да: 

Теме 

пише на разложан и јасан начин о разноврсним темама из свог подручја интересовања и окружења; 

у једноставном и везаном тексту може јасно да опише осе ћања и реакције; 

у стању је да опише и резимира видео и аудио поруке у ве зи са познатим ситуацијама и садржајима из 

свакодневног живота младих, као и садржаје информативног и документарног карактера. 
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Текстуалне врсте и дужина текста 

пише кратке формалне и неформалне текстове (до 100 ре чи) користећи стандардне и конвенционалне 

формуле писаног из ражавања (писмо, обавештење, порука); 

пише белешке у вези са свакодневним потребама и плано вима; 

може да води белешке и пише лична писма да би тражио или пренео информације и да на разумљив начин 

пише о елемен тима које сматра битним; 

парафразира и резимира текстове о темама у вези са свако дневним животом, разонодом, путовањима, 

актуелним дешавањи ма и својим доменом интересовања. 

Лексика и комуникативне функције 

исказује добро владање елементарном лексиком, али дола зи до озбиљних грешака када се ради о изражавању 

сложенијих мисли и идеја; 

може да опише ствари које су му блиске; 

може да употребљава једноставно и описно изражавање да би кратко причао о предметима и стварима које има 

и пореди их са другима; 

може да описује своје утиске употребљавајући једностав не изразе, даје краћи опис свакодневних радњи из 

свог окружења 

(људи, места, школско искуство и слично), описује активности из прошлости и лично искуство, као и планове 

за будућност; 

правилно користи правопис, интерпункцију и организаци ју текста. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама нео пходним за писану и усмену употребу језика. 

Ученик треба да: 

Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 

1) препознаје и адекватно реагује на формалност говорне си туације. 

Интеркултурна знања и активности 

1) гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, ја чајући свест о вредности различитих култура и 

развијајући спо собност за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени културни модел понашања и 

веровања. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 

Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 

Ученик треба да: 

Усмена медијација 

препричава садржај дужег адаптираног текста, аудио или видео записа и краће интеракције на Л2 (страни 

језик); 

сажима садржај кратког адаптираног писаног или усменог текста, са Л2 (страног језика) на Л1 (матерњи језик) 

и обрнуто, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 

писано преноси поруке на Л2 додајући, по потреби, обја шњења и обавештења; 

користи двојезичне речнике за писано преношење порука уз консултације се са наставником; 

користи општа знања из других области у циљу што успе шнијег писаног превођења са Л2 (страног језика) на 

Л1 (матерњи језик) краћих адаптираних текстова уз употребу речника, пратеће литературе и информационих 

технологија. 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица 

Реченица с предикатом израженим потенцијалом. 

Реченица са атрибутом израженим: а) компаративом, б) су перлативом (Сила, сильнее его воли, сбросила его 

оттуда. Не жа лей себя – это самая гордая, самая красивая мудрость на земле.) Реченице са прилошким одредбама 

за место израженим: а) генитивом с предлозима из-за, из-под; б) акузативом с предлозима 

через, сквозь; в) инструменталом с предлогом между. 

Реченице с прилошким одредбама за време израженим: а) да тивом с предлогом по (по вторникам, по ночам и 

сл.); б) дативом с предлогом к (к вечеру, к Первому мая и сл.); в) инструменталом с предлогом перед (перед уроком). 

Реченице с прилошким одредбама за циљ израженим: а) да тивом с предлогом к (уз глаголе типа готовиться к 

комучему); б) инструменталом с предлогом за (уз глаголе кретања, на пример: идти за хлебом); в) генитовом с 

предлогом для. 

Реченице с прилошким одредбама за узрок израженим: а) ге нитивом с предлозима из-за, от; б) дативом с 

предлогом по. 

Реченице с прилошким одредбама израженим глаголским прилозима (Окна разинув, стоят магазины. За 

чертой, не всходя, томилось солнце.). 

Именице 

Генитив једнине на -у; локатив једнине на -у; номинатив множине на -а, -я. Промена именица на -ата, -ята, -

анин, -янин. Именице којима се означавају људи по националној, социјалној и територијалној припадности (русский, 
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серб, венгр, англичанин, грек; белградец, москвич, герцеговинец, сремец и сл.). 

Заменице 

Употреба и значење неодређених (кто-то, кто-нибудь, что- то, что-нибудь, чей-то, чей-нибудь) и одричних 

заменица (не с кем, не о чëм). 

Придеви 

Компаратив и суперлатив – грађење и употреба. 

Бројеви 

Промена основних бројева. 

Глаголи 

Потенцијал (читал бы, писал бы, если бы). Глаголски при лози (читая, крича, прочитав, увидя). Глаголи 

кретања: вести- водить, вести-возить, лететь-летать, ехать-ездить, плыть-пла- вать и др. 

Прилози 

Поређење прилога (Она всех красивее. Она пишет всех кра- сивее. Сегодна ветер дует сильнее, чем вчера.) 

Лексика 

Синоними, хомоними, међујезички хомоними. Посебну па жњу посветити међујезичким хомонимима. 

Лексикографија 

Структура и коришћење двојезичних и једнојезичних речника. 

Уџбеник: Ирис Адлер и сарадници: ПРИВЕТ 3 

 

IV РАЗРЕД 

– осма година учења – 

(2 часа недељно, 68 годишње) Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 

Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. Ученик треба да: 

Говор у учионици 

1) у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези    са активностима на часу, чак и ако час води 

непозната особа, под условом да је говор стандардан и јасно артикулисан. 

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 

1) после првог слушања одређеног непознатог усменог тек ста, на пример монолошког излагања о познатој 

теми (приближног трајања до 6 минута), у зависности од степена познавања теме и контекста постави хипотезе у вези 

са: 

општом темом и садржајем датог усменог текста усмера вајући пажњу на релевантне језичке и нејезичке 

елементе (кључне речи, интонацију, говор тела и др.); 

структуром излагања. 

Аудио /видео материјали: детаљно /селективно разумевање 

1) после другог и по потреби трећег слушања (у зависности од сложености текста и налога за слушање): 

(1)провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту, садржај и структуру усменог текста; 

(2)разуме све битне елементе садржаја усменог текста у зави сности од циља слушања. 

Монолошка излагања 

1) уз евентуалну претходну припрему, прати јасно структури сана излагања о актуелним друштвеним темама и 

о онима из сфере сопственог интересовања у којима се користи стандардни језик. 

Медији: информативне емисије 

разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и телевизијских емисија о актуелним 

темама у којима се користи стандардни говор; 

прати различите телевизијске емисије информативног ка рактера (документарци, интервјуи, дискусије, 

репортаже) у којима се обрађују актуелне теме; 

разуме тему радио емисија (репортажа, интервјуа и слич но, до 15 минута), као и њихов садржај, под условом 

да је говор стандардан и артикулација јасна. 

Медији: забавне емисије 

прати филмове, серије и различите друге телевизијске еми сије у којима се обрађују релативно познате теме; 

разуме тему и делове песама које слуша. 

Спонтана интеракција 

1) разуме спонтану интеракцију изворних говорника у вези са темама из свакодневног живота уз отежавајуће 

околности при родне комуникације (бука, шумови итд.), под условом да је говор стандардан и јасно артикулисан. 

Упутства 

1) разуме упутства за употребу одређених средстава, предме та или апарата, под условом да не садрже много 

стручних елеме ната. 

Стратегије 

ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу контекста и памти, репродукује 

и контекстуа лизује битне елементе поруке; 
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ослањајући се на своја језичка знања, поставља и провера ва хипотезе о језичким формама; 

увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна обавештења. 

ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање ученика за функционално читање и разуме вање различитих, узрасно и садржајно 

примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради 

личног задовољства). 

Ученик треба да: 

Разликовање текстуалних врста 

1) разликује фреквентне и мање фреквентне врсте текстова, познаје њихову макро и микро структуру и разуме 

њихову сврху  и намену. 

Препознавање и разумевање тематике текстова 

ниво глобалног разумевања 

разуме појединачне информације сложенијих аутентнич них, адаптиранихи неаутентничних текстова, као и 

њихов општи смисао; 

разуме текстове дужине до 250 речи о конкретним темама из различитих области интересовања, са значајним 

степеном ис правног поимања и тумачења садржаја. 

Глобално разумевање у оквиру специфичних текстова 

разуме општи смисао и појединачне детаље приватне коре спонденције свакодневне тематике, као и општи 

смисао и најфре квентније фразе карактеристичне за пословну кореспонденцију; 

разуме главну нит и суштину образложењâ у представља њу неког проблема у једноставнијим текстовима 

аргументационог типа (нпр. у новинским колумнама или писмима читалаца), али и у другим врстама текстова у којима 

се јавља аргументација; 

разуме битне елементе и општи садржај ограничено ком плексних информативних текстова, уз повремено 

коришћење реч ника и приручника или наставникову помоћ. 

Препознавање и разумевање појединачних информација 

ниво селективног разумевања 

1) уме да у познатим и мање познатим врстама текстова про нађе велики број релевантних информација. 

Разумевање стручних текстова 

разуме нешто дужа упутства о начину употребе техничких и других апарата, писана јасним језиком, 

поткрепљена примерима конкретне употребе и/или илустрацијама; 

уме да прати специјализоване публикације и изван свог подручја активности, користећи повремено речник 

или неко друго помоћно средство. 

Разумевање књижевног текста 

1) разуме једноставније савремене литерарне текстове писане уобичајеном и стилски неспецификованом 

лексиком, уз повремену помоћ наставника или консултовање речника/приручника. 

ГОВОР 

Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на страном језику. 

Ученик треба да: 

Монолошко излагање 

 

Описивање 

описује и извештава о догађајима и искуствима, служећи се ширим фондом израза које вешто примењује; 

опише карактеристичне детаље неког догађаја; 

исприча причу или изнесе неки опис једноставним „листа њем” и ређањем елемената; 

једноставним речима опише и укратко упоређује ствари и догађаје. 

Аргументовање 

аргументује ставове и мишљења тако да га саговорник, без потешкоћа и скоро током целог излагања, разуме; 

у излагању нагласи битне чињенице неког догађаја из лич ног искуства, укратко их образложи и објасни своје 

мишљење. 

Излагање пред публиком 

у презентацији, између осталог, изнесе свој вредносни став о темама везаним за лично искуство и 

интересовања; 

одговори на непосредна питања која се надовезују, под условом да се могу поновити; 

интерпретира радњу неког филма или књиге и опише свој доживљај о њима. 

Интеракција 

 

Разумевање изворног говорника 

1) разуме довољно добро како би се, без претераног напора, сналазио у уобичајеним ситуацијама. 

Неформални разговор (између пријатеља) 

на учтив начин изражава своја уверења, ставове, слагања и неслагања; 

предлаже и реагује на предлоге; 
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прати дискусије/разговоре одређеног трајања, под условом да се говори разговетно и стандардним језиком. 

Формална комуникација 

активно учествује у уобичајеној формалној дискусији о познатим темама на стандардном језику када 

саговорник говори разговетно и где обично долази до размене информација, добијања упутстава или решавања неких 

практичних проблема; 

прати промене тема у формалној дискусији о познатим те мама из домена личних интересовања или струке, 

уколико се раз говор води полако и разговетно; 

сналази се у неуобичајеним ситуацијама на јавном месту (у продавници, пошти или банци) када нпр. захтева 

замену неке неис правне робе или производа; 

добије додатна обавештења. 

Функционална сарадња 

пренесе своје мишљење и реакције у односу на могућа ре шења и потезе које треба предузети, дајући кратка 

образложења и разлоге за тако нешто; 

иницира саговорнике да изнесу своје мишљење о томе шта треба да се уради. 

Интервјуисање 

1) преузме извесну иницијативу током консултација или раз говора (покретање нове теме), али у приличној 

мери остаје зави сан од интерактивног деловања самог саговорника. 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различи тог садржаја 

Ученик треба да: 

Теме 

прецизно опише актуелна дешавања, неки стварни или из мишљени догађај; 

пише јасно структурисане текстове из области личног ин тересовања; 

резимира прочитану причу, новински чланак, филм и слич но и објасни свој став у вези са актуелним 

дешавањем, о апстракт ним културолошким појавама и догађајима, као што су музика или филм. 

Текстуалне врсте и дужина текста 

пише формалне и неформалне текстове (до 120 речи); 

парафразира и резимира текстове о темама у вези са свако дневним животом, разонодом, путовањима, 

актуелним дешавањи ма и свог домена интересовања и образлаже своје ставове; 

напише прегледан, целовит и разумљив текст од почетка до краја; 

правопис, кохерентност и кохезија текста су прилично добри. 

Лексика и комуникативне функције 

исказује добро владање лексиком на вишем нивоу из при ватног домена, као и у вези са са специфичним 

темама за одређене школске предмете, али долази повремено до грешака када се ради о изражавању сложенијих мисли 

и идеја; 

може да описује своје утиске употребљавајући једностав не изразе, даје дужи и прецизан опис свакодневних 

радњи из свог окружења (људи, места, школско искуство и слично), описује ак тивности из прошлости и лично 

искуство; 

може да на разложан, једноставан и непосредан начин пи ше о великом броју блиских тема у оквиру свог 

подручја интере совања; 

у стању је да опише своје планове за будућност; 

може да опише радњу књиге или филма и да опише своје реакције; 

може да образложи мишљење, планове и догађаје. 

 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама нео пходним за писану и усмену употребу језика. 

Ученик треба да: 

Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 

1) препознаје и адекватно користи најфреквентније стилове  и регистре у вези са знањима из страног језика, 

али и из осталих области школских знања и животних искустава. 

Интеркултурна знања и активности 

1) гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, ја чајући свест о вредности различитих култура и 

развијајући спо собност за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени културни модел понашања и 

веровања. 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 

Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 

Усмена медијација 

препричава садржај кратког аутентичног текста аудио или визуелног записа и краће интеракције на Л2; 

сажима садржај кратког адаптираног писаног или усменог текста, са Л2 (страног језика) на Л1 (матерњи језик) 

и обрнуто, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 
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писано преноси поруке на Л2 додајући, по потреби, обја шњења и обавештења; 

користи речнике, посебно једнојезичне, за писано прено шење порука уз консултације се са наставником; 

користи општа знања из других области у циљу што успе шнијег писаног превођења са Л2 (страног језика) на 

Л1 (матерњи језик) краћих адаптираних текстова уз употребу речника, пратеће литературе и информационих 

технологија. 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

РУСКИ ЈЕЗИК 

 

Реченица 

Партиципске конструкције. Зависно сложене реченице: ис казне, односне, временске, намерне, узрочне, 

циљне и условне. Претварање партиципских конструкција у сложене реченице и обратно. Развијање прилошких 

одредби у зависну реченицу; кон дензовање зависних реченица у прилошке одредбе. 

Именице 

Систематизација промене именица. Непроменљиве именице. Singularia и pluralia tantum. Именице општег 

рода. Именице при девског и партиципског порекла. Деминутиви. 

Заменице 

Систематизација заменица (посебно одређених и неодређе них и повратне заменице). 

Придеви 

Систематизација промене и употребе придева. 

Бројеви 

Употреба основних бројева и редних бројева (систематизација). 

Глаголи 

Систематизација раније обрађених глаголских облика. Парти ципи. Глаголи кретања са префиксима. 

Систематизација усвојених глагола који се рекцијски разликују од еквивалентних глагола у ма терњем језику ученика 

(благодарить, жертвовать, готовиться). 

Прилози 

Систематизација прилога за време, место, начин, количину. Нарочиту пажњу посветити правилној употреби 

прилога за место: там – туда, здесь – сюда, где – куда и сл. 

Предлози 

Класификација предлога према употреби уз падеже (гулять вдоль реки, работать в школе, положить на стол, 

подойти к доске, сидеть у окна, вода по пояс и сл.). Указивање на разлике у употре би руских предлога у односу на 

предлоге у матерњем језику. 

Везници 

Најефикаснији везници у сложеној реченици (что, чтобы, потому что, так как, но, ни, то, пока, также, 

когда, только, как только). 

Лексика 

Вишезначне речии проблеми њихове семантизације. Антони ми, пароними, међујезички хомоними и 

пароними (кроз различите врсте вежби). Сложенице. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

1) комуникативна настава страних језика уз примену облика рада у групама и паровима, додатних средстава у 

настави (АВ ма теријали, ИТ, игре, аутентични материјали, итд.), као и уз примену 

принципа наставе засноване на сложеним задацима који не морају бити искључиво језичке природе (taskbased 

language teaching; en señanza por tareas, handlungsorientierter FSU). 

Место реализације наставе 

1) Настава се реализује у учионици или одговарајућем каби 

нету. 

Препоруке за реализацију наставе 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања 

говора; 

Рад у паровима, малим и великим групама (минидијалози, игра по уогама, 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 ви дљиве и мерљиве производе и резултате; 

Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са датим комуникативним функцијама и темама, 

и то у склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и писаног тек ста, усменог и писменог изражавања и 

медијације; 
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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; 

У сваком разреду планира се израда два писмена задатка. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Матерњи језик, историја, историја уметности, музичко и ли ковно образовање, информатика. 

 

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе латинског језика13 је оспособљавање ученика да правилно читају и пишу речи, краће 

реченице и једноставне прилагођене текстове; овладавање и примена знања о језику; разумевање, превођење и 

интерпретација текста; препознавање утицаја латинског језика на уобличење лексике и фразеологије у савременим 

језицима и уочавање значаја културног наслеђа античке културе. 

 

Задаци наставе латинског језика су да ученици: 

 тачно примењују правила изговора и наглашавања; 

 тачно примењују правила ортографије; 

 уоче специфичности изговора и правописа у латинском језику; 

 самостално одређују врсте речи и разликују номиналне и вербалне категорије; 

 правилно читају и одређују основне функције речи у синтагмама/реченицама; 

 морфолошки анализирају реченицу; 

 упоређују и повезују граматику матерњег и латинског, односно страног и латинског језика; 

 самостално или уз помоћ наставника састављају кратке реченице, попуњавају текст или повезују делове 
текста; 

 самостално користе двојезичне речнике; 

 уз помоћ речника или наставника преводе једноставне реченице или кратак текст са латинског на матерњи 

језик и обратно; 

 разумеју једноставан текст, самостално или уз помоћ наставника издвајају битно у реченици или тексту; 

 исказују свој утисак о тексту, позивајући се на сам текст, и интерпретирају га својим речима (на српском) 

реферирајући на ситуације из окружења, као и на друга искуства и знања; 

 усвајају одређени фонд речи и израза релевантан за будуће образовање и боље разумевање терминологије 

у свим доменима живота; 

 препознају и разумеју на основу латинских речи и израза значење речи у матерњем и другим језицима; 

 препознају повезаност прошлости и садашњости уочавајући сличности и разлике у културама; 

 препознају тековине и значај античке цивилизације; 

 цитирају и употребљавају једноставне изреке у конкретним ситуацијама. 

 

 

  Други разред - Смер: друштвено језички  

 

Циљеви учења: Разумевање стандардних фраза; Превод сложеног текста (у односу на први разред); 

Сентенције/Развијање способности и метода учења. 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Образ. Станд. Методе рада Облици рада 

Значење и употреба конјунктива 4 
Монолошка/ 

Дијалошка Фронтални и 
Употреба усвојених 

грам.облика 
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Сложенице гл. esse 4 
Демонстрација 

у учионици 

индивидуални 

рад Усмено излагање 

Verba defectiva 10 
Монолошка/ 

дијалошка 

Индивидуални 

рад 

Ангажовање ученика у 

настави 

Coniugatio periph.activa 10 
Монолошка/ 

Илустрација 
Рад у пару  

Употреба усвојених 

грам.облика 
Coniugatio periph.passiva 10 

Демонст.-у 

учионици 
Групни/инд.рад 

Ablativus absolutus 10 
Монолошка/ 

дијалошка 
Групни/инд.рад Усмено излагање 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Образ. Станд. Методе рада Облици рада 

Acc. et nom. cum infinitivo 12 
 Индивидуални 

рад 

Употреба усвојених 

грам.облика 

Сложене реченице 10 Групни/инд.рад Усмено излагање 

Корелација: Српски језик (време зависних реченица), Енглески језик(слаганје времена) 

Уџбеник: 

Латински језик за II разред средње школе – Љиљана Вулићевић 

Литература за наставника: 

Речник грчке и римске митологије 

Др. Албин Вил Хор ,,Латински цитати“ 

Iuvenis commentoliolus mosulotus/Латинска граматика-Пауш 

 

 

ПСИХОЛОГИЈА 

Циљ наставе психологије14 
је да допринесе формирању зреле, одговорне, социјализоване и асертивне 

особе као и подршка развоју компетенција значајних за свакодневни живот и даљи професионални развој кроз 

стицање функционалних знања о основним карактеристикама психичког живота и понашања човека, формирање 

ставова и овладавање вештинама. 

Задаци наставе психологије су да ученици: 

– стекну основна знањима о психичким процесима, особинама, стањима и њиховом манифестовању у 

понашању; 

– упознају органске основе и друштвене чиниоце психичког живота; 

– разумеју психички живот особе као целину међусобно повезаних процеса, стања и особина; 

– разумеју сопствену личност као део друштва и света око себе, увиде значај отворености за промене и 

лично ангажовање за сопствени развој и развој друштва; 

– буду самосвеснији, реалистичнији и одговорнији према себи, другим људима и животној средини; 

– ојачају самосвест и развију реалистичну слику о себи, одговорност према себи, другим људима, и 

животној средини; 

– разумеју психолошке основе међуљудских односа, унапреде комуникацијске вештине, вештине 

конструктивног решавања конфликата, асертивног понашања и емпатије; 

– упознају основне карактеристике и могућности превазилажења фрустрација и унутрашњих конфликата, 

као и потенцијалних развојних криза у адолесцетном узрасту; 

– унапреде сарадњу са другима, као и способности за тимски рад и неговање социјалних и емоционалних 

односа; 
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– примењују стечена знања и вештине при доношењу одлука и решавању проблема из свакодневног живота; 

– унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење 

информација релевантних за психички живот човека; 

– унапреде стратегије и технике успешног учења и развију самоефикасност и позитивне ставове према 

учењу и образовању током целог живота; 

– унапреде способност аргументације сопствених ставова и критичког мишљења; 

– негују интелектуалну радозналост, морално расуђивање и стваралачко мишљење; 

– разумеју концепт менталног здравља и значај превенције, унапреде здраве животне стилове и примењују 

их свакодневном животу; 

– развију ставове и вредности значајне за живот у савременом мултикултуралном и демократски уређеном 

друштву засноване на поштовању људских права, толеранцији, солидарности, уважавању различитости и 

родне равноправности. 

 

 

  Други разред - Оба смера гимназије  

 

Циљеви учења: стицање функционалних знања о основним карактеристикама психичког живота и 

понашања човека, формирање заснованих и друштвено одговорних ставова и развијање вештина, формирање зреле, 

одговорне, социјализоване и асертивне особе која развија компетенције потребне за професионални развој и 

свакодневни живот. 

Општа предметна компетенција 

Општа предметна компетенција која се изграђује наставом психологије јесте психолошка писменост. 

Под овим се подразумева: а) разумевање сврхе и информисано коришћење расположивих достигнућа 

психолошких истраживања и психолошке праксе и б) распознавање, разумевање и регулисање психичких процеса и 

феномена који чине унутрашњи свет, као и оних који се појављују у интеракцији са социјалном и физичком средином. 

Основни ниво 

Познавање основних елемената и законистости психичког и психосоцијалног функсионисања, чинилаца који 

га могу унапредити или реметити; располагање репертоаром поступака којима се у свакодневним делатностима и 

комуникацији подржава сопствена и туђа психичка добробит. 

Средњи ниво 

Владање кључним психолошким појмовима и принципима и њихова примена у циљу потпунијег разумевања 

или објашњења различитих појава, догађаја и продуката, односно у циљу решавања различитих научних и практичних 

животних проблема 

Напредни ниво 

Информисано коришћење психолошких појмова и принципа, уз уважавање других ваљаних приступа, у 

сагледавању и тумачењу различитих аспеката људског функционисања и активно учествовање у проширивању и 

пласирању психолошких знања и вештина. 

Специфичне предметне компетенције 

Разумевање психолошке делатности и њених продуката (резултата истраживања и процeнe) из угла 

корисника психолошких услуга или учесника у психолошком истраживању, односно процени 

Основни ниво 

Познавање подручја истраживања и дeлатности психолога, разликовање научно-психолошког од лаичког 

приступа, читање психолошких података приказаних у мeдијима, информисано учeшћe у психолошким 

истраживањима, односно психолошкој процeни у својству испитаника. 
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Средњи ниво 

Разумeвањe позицијe и дeлокруга психологијe мeђу осталим наукама и струкама, разликовање психолошких 

од других научних проблeма и приступа, читање психолошких података приказаних у медијима и литeратури, 

укључујући приказе сачињене уз помоћ саврeмeних информационих тeхнологија и приказе резултата основних 

статистичких анализа. 

Напредни ниво 

Учешће у психолошким истраживањима и/или иницијативама у својству истраживача-почетника, обученог 

волонтера, вршњачког медијатора и сл. у циљу ширења корпуса психолошких знања и/или њихове практичне 

примене. 

Разумeвање, усмeравање и унапрeђивање сопствeних и туђих психичких процeса и способности 

 

Основни ниво 

Познавање устројства и основних чинилаца психичког живота/функционисања, прeпознавање основних 

психичких појава код сeбe и других, ослањање на добро утврђене психолошке препоруке за регулисање психичког 

функционисања. 

Средњи ниво 

Повeзивање знања о психичким процесима и особинама с разноврсним конкрeтним појавама и догађајима 

(рeалним или виртуeлним); разумевање и поспешивање појединачних аспеката сопствeног и туђeг психичког 

функционисања уз помоћ основних опште-психолошких, развојно-психолошких и педагошко-психолошких појмова и 

принципа; самостално и саморeгулисано учeње. 

Напредни ниво 

Доследно тумачење сопственог и туђег психичког функционисања прикладним психолошким теоријама и 

терминима; комбиновање разноврсних психолошких знања и вeштина у циљу унапрeђивања сопствeног и туђег 

психичког функционисања. 

 

 

Вeштинe заштитe и унапрeђивања сопственог и туђег мeнталног здравља 

Основни ниво 

Познавање психичких чинилаца здравља, посебно мeнталног здравља, прeпознавање најчeшћих психичких 

проблeма саврeмeног живота, основна заштита мeнталног здравља. 

Средњи ниво 

Разумeвање најчeшћих психичких проблeма саврeмeног живота на темељу основних клиничко-психолошких 

сазнања о њиховим могућим узроцима и начинима испољавања; унапрeђивање појединих елемената мeнталног 

здравља и мeнталнохигијeнских аспeката животног окружeња. 

Напредни ниво 

Сагледавање менталног здравља, односно психичких проблема и поремећаја из угла прикладних психолошких 

теорија и сазнања; примена разноврсних психолошких знања и вeштина у циљу унапрeђивања сопствeног и туђег 

мeнталног здравља и услова живота. 

Вeштинe разумeвања мeђуљудских односа и успостављања и поспeшивања квалитeтнe комуникацијe 

мeђу људима 

Основни ниво 
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Познавање психолошких чинилаца позитивних мeђуљудских односа и психолошких прeдуслова успeшнe 

комуникацијe, вeштинe комуникацијe, уз уважавањe индивидуалних специфичности и разлика. 

Средњи ниво 

Разумeвање мeђуљудских разлика (индивидуалних и групних) и групне динамике уз помоћ основних 

диференцијално-психолошких и социјално-психолошких сазнања; антиципација могућих конфликата и прeпрeка у 

комуникацији, вeштинe асeртивнe и нeнасилнe комуникацијe. 

Напредни ниво 

Тумачење интерперсоналних и социјалних интеракција уз помоћ прикладних психолошких појмова и теорија; 

комбиновање разноврсних психолошких знања и вeштина у циљу унапрeђивања међуљудских односа; вештине 

медијације и решавања конфликата. 

Разумeвање културe, културно-историјских промeна и интeркултурних разлика 

Основни ниво 

Вeштинe комуникацијe уз уважавањe интeркултурних разлика. Средњи ниво 

Разумевање интеркултурних разлика, прeпознавање психолошких аспeката различитих производа 

културe (умeтничких и научних дeла итд.) 

Напредни ниво 

Разумевање и тумачење културних појава и производа културе уз помоћ психолошких појмова и теорија. 

ИСХОДИ 

Други разред 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

 препознаје и селектује проблеме с којима може да се обрати психологу 

 препознаје и издваја питања која се могу истраживати психолошки 

 препознаје разлику између научног и лаичког приступа психолошким питањима/проблемима и први приступ 

претпоставља другом 

 информисано учествује, уважава обавезе и штити своја права у улози испитаника у психолошким 

истраживањима и психолошкој процени и узима у обзир њихове резултате саопштене усмено или писмено од 

стране стручног лица или након електронског тестирања 

 чита резултате психолошких истраживања приказане у медијима (укључујући интернет), научно-популарној и 

основној психолошкој литератури и извлачи њихове кључне практичне импликације; чита психолошке 

податке приказане уз помоћ савремених информационих технологија и/или добијене основним статистичким 

анализама 

 прати и поспешује своје психичко функционисање (когницију, емоције и мотивацију), одосно избегава и 

предупређује факторе који негативно делују на психичке процесе и способности (нпр. дигитална бука) 

 информисано и компетентно користи информационе технологије тако да избегне или умањи њихове 
негативне ефекте на психичко функционисање и здравље (нпр. на пажњу, концентрацију, ниво побуђености) 

 влада стратегијама и техникама успешног учења и примењује их у циљу учења и образовања током целог 

живота 

 уважава индивидуалне и интеркултурне разлике у комуникацији с људима и тимском раду 

 асертивно и ненасилно комуницира и показује саосећање са другима 

 препознаје психичко злостављање и насиље у реалном и виртуелном контексту 

 препознаје природу и изворе најчешћих психичких проблема и дистреса, како на менталном плану, тако и у 

животном окружењу 

 исказује позитиван став према заштити и унапређивању свог или туђег менталног здравља, као и према 

подизању квалитета животног окружења 

 предузима мере предупређења дистреса или његовог смањења и негује здраве стилове живљења 

 пружа психолошку прву помоћ 

 узима у обзир психолошке предуслове успешног предузетништва и обезбеђује их у оквиру својих моћи и 

ингеренција 
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 критички мисли о психолошком контексту у коме су настали одређени производи културе 

 критички просуђује о мотивима особе или организације која преноси неку поруку или пласира неку идеју, 
односно продукt. 

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

. Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Циљ. учења Методе рада Облици рада 

Уводни део предмет и циљеви психологије 

области психологије, психологија и друге науке. 

методе и технике психолошких истраживања. 

органске основе психичког живота, нервни 

систем – улога и делови. централни нервни 

систем, лева и десна хемисфера мозга и 

локализација психичких функција. периферни 

нервни систем и ендокрини систем 

 

 

 
8 

 

Метода усменог 

излагања, 

метода рада на 

тексту, 

истраживачке 

методе 

 
 

Фронтални рад, 

рад у пару, 

индивидуални 

рад 

 

 
Усмено излагање, 

тест, ангажовање 

ученика у настави 

Основне психичке појаве – психички 

процеси, особине и стања Шта су осећаји и 

опажаји, како чула функционишу. Како настају 

опажаји. Пажња. Опажање особа. Појам учења, 

сензитизација и хабитуација, појам класичног 

условљавања. Емоционално условљавање и 

примена класичног условљавања. 

Инструментално учење. Учење увиђањем и 

учење по моделу. Врсте учења по садржају 

(моторне вештине и вербално учење) и 

трансфер. Методе успешног учења и трансфер. 

Памћење-појам и врсте памћења. Поузданост 

памћења и поремећаји памћења. Заборављање - 

чиниоци и ток. Мишљење-појам, мишљење и 

говор, процес мишљења. Врсте мишљења и 

улога знања и искуства. Развој мишљења 

(својства дечјег и адолесцентског мишљења). 

Појам и структура интелигенције. 

Индивидуалне разлике у интелигенцији и 

поузданост процењивања интелигенције. 

Интелектуална надареност и ментална 

заосталост и утицај наслеђа и средине. 

Стваралаштво. Мотивација, врсте мотива, 

стицање мотива и хијерархија мотива. Поједини 

мотиви-сексуални, родитељски мотив, мотив 

постигнућа, сигурност (потреба за когнитивним 

складом), потреба за стимулацијом и 

самопоштовање. Поједини мотиви- друштвени 

мотиви, потреба за афективном везаношћу, 

морална свест и афилијативност. Конфликт 

мотива, воља и одлука. Фрустрације и реакције 

на фрустрације. Механизми одбране. Емоције, 

врсте емоционалних доживљаја. Основна 

осећања и естетска осећања. Љубав, наклоност и 

ненаклоност, емпатија. Теорије емоција. Стрес и 
траума и начини превладавања. 
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Метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

проблем метода, 

истраживачка 

метода, играње 

улога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фронтални рад, 

групни рад, 

рад у пару, 

индивидуални 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усмено излагање, 

тест, ангажовање 

ученика у настави, 

продукти рада 

Личност Развој психичког живота (филогенеза 

и онтогенеза). Социјализација. Детињство. 
Адолесценција. Зрела личност. Појам личности 

 

12 

Метода усменог 

излагања, м. 
рада на тексту, 

Фронтални рад, 

рад у пару, 
индивидуални 

Усмено излагање, 

тест, ангажовање 
ученика у настави, 

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

. Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Циљ. учења Методе рада Облици рада 

и црте личности. Теорије личности-преглед 

психоанализе и теорије црта. Теорије учења, 

хуманистичке теорије и социокултурни 

приступ. Нормалност и психички поремећаји - 

анксиозни и соматоформни поремећаји. 

Поремећаји расположења, схизофренија, 

поремећаји личности, лечење и превенција. 

Измењена стања свести 

 проблем метода, 

истраживачка м. 

рад продукти рада 
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Особа у социјалној интеракцији 
Комуникација. Психологија групе 
Динамика групе. Људи у маси. Ставови и 
предрасуде. 

 
7 

Метода 

разговора, 

истраживачке и 

интерактивне 

 Усмено излагање, 

тест, ангажовање 

ученика у настави, 

продукти рада 

Корелација 

биологија, (нервни и ендокрини систем); српски језик и књижевност, (различита дела из области књижевности 

– поезија, драме, романи); историја, (развој човека кроз еволуцију, особине значајних историјских личности и утицај 

историјских околности на њихово понашање, решавање проблема, одлучивање ); музичка култура, (џез музика, 

озбиљна музика, рок и поп музика); ликовна култура, (Салвадор Дали, Огист Реноар, Едвард Мунк); грађанско 

васпитање (гласине, ставови, предрасуде) 

Уџбеник: 

 Биљана Милојевић Апостоловић: ''Психологија'', уџбеник психологије за други разред гимназије и други и 

трећи разред подручја рада економија, право и администрација, Нови Логос, Београд, 2012. године 

Литература за наставника: 

 Жиропађа, Љ: ''Увод у психологију'', Чигоја, Београд, 2009. године 

 Креч, Д. и Крачфилд, Р: ''Елементи психологије'', Научна књига, Београд, 1976. године. Енциклопедија 

Човек: '' Психологија'', Софос, Београд, 2007. године. 

 Хол, К. и Линдзи, Г : ''Теорије личности'', Нолит, Београд, 1980. године. 

 Брковић, А.: ''Развојна психологија'', Чачак, 2011. године. 

 Рот,Н.: ''Психологија личности'', Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1994.године. 

 Рот, Н.: ''Основи социјалне психологије'', Завод за уџбенике, Београд 

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 

Циљ наставе15
овог предмета је стицање елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, 

положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште. 

Задаци наставе предмета устав и права грађана су да ученици: 

 проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и 

уставних принципа који су обухваћени садржином предмета; 

 упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана у 

политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу уопште – почев од избора, гласања на 

референдуму итд; 

 стекну општу представу о уређењу Републике Србије; 

 усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво; 

 развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности; 

 разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања 

различитости; 

 узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке; 

 унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење 

информација из различитих извора релеватних за живот у демократском друштву; 

 унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената. 

Исходи: 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 овлада о основним знањима о правном поретку 

 развије способности заузимања критичког става о односу права и државе 

 усвоји вредности у складу са основним универзалним вредностима друштва 

 увиде значај партиципације грађана у декомкратском друштву за његов просперитет 

 аргументовано изражавање ставова 

 стекну општу представу о уређењу Републике Србије 

 узме учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке 
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  Четврти разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

Начин остваривања програма 
Начин провере 

оствар. циљева 

учења Методе рада Облици рада 

Устав и правна држава у Републици Србији 

Упознавање ученика са планом и програмом 
предмета. Право и правни поредак. Појам, врсте и 
развој устава. Развој уставности у Србији и одлике 
устава Републике Србије из 2006. године . Појам 
права и устава. Владавина права и правна држава. 
Уставни суд . Устав и правна држава у Р. Србији 

 

 

8 

 
 

Монолошко- 

дијалошка; 

рад на тексту 

 

 
Фронтални- 

индивидуални 

 
Активно 

учествовање у 

настави; усмена 

провера знања 

Демократија и механизми власти 

Сувереност (Појам и облици) Демократија. 

Непосредна демократија. Сувереност и демократија. 

Представничка демократија (бирачко право, избори 

политичке странке). Систем власти у представничкој 

демократији. Републички органи. Представничка 

демократија; Републички органи . Демократија и 
механизми власти 

 

 

 
9 

 

 
Монолошко- 

дијалошка; 

рад на тексту 

 

 

Фронтални- 

индивидуални 

 
 

Активно 

учествовање у 

настави; усмена 

провера знања 

Грађанин и његова права и слободе 

Развој људских права и слобода Генерације људских 

права и слобода Заштита и ограничења људских 

права и слобода. Развој, заштита и ограничења 

људских права и слобода. Лична и политичка права 

и слободе. Економско-социјална права. Културна и 

мањинска права . Грађанин и његова права и 
слободе у Републици Србији 

 

 

 
8 

 

 
Монолошко- 

дијалошка; 

рад на тексту 

 

 

Фронтални- 

индивидуални 

 
 

Активно 

учествовање у 

настави; усмена 

провера знања 

Република Србија као држава, аутономија и 

локална самоуправа 

Држава и врсте државног уређења Територијална 

аутономија Државно уређење у Републици Србији. 

Аутономне покрајине по уставу Републике Србије. 

Локална самоуправа. Државно уређење и 

територијална организација Републике Србије. 

Република Србија као држава; аутономија и локална 

самоуправа 

 

 

 

7 

 

 

Монолошко- 

дијалошка; 

рад на тексту 

 

 

 
Фронтални- 

индивидуални 

 

 
Активно 

учествовање у 

настави; усмена 

провера знања 

Корелација: 

Историја (развој уставности, демократија, парламентаризма, политичке странке, људских права и слобода). 

Социологија (појам права, државе, облици државне власти ); Филозофија (Платон и Аристотел о демократији) 

Уџбеник: 

 Славко Тадић, Устав и права грађана, Уџбеник за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред 
средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2008. године 

 Милан Гачановић, Устав и права грађана, Уџбеник за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред 

средњих стручних школа, Клет, Београд 2014. године 

 

Литература за наставника: 

 Социолошки лексикон 

 Устав Републике Србије 2006. Године 
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СОЦИОЛОГИЈА 

 

 

  Четврти разред - Природно–математички смер  

 

Циљеви учења: Циљ предмета социологије јесте да ученици сагледају друштвене појаве у ширем контексту 

и начине на који су повезани појединац, друштво и култура како би разумели савремено друштво и остварили своју 

улогу и место у нему. Да разумеју значај друштвених вредности и норми како би градили толерантан однос према 

вредностима других култура као и развојности и променљивости друштвених појава и способности истраживања и 

критичког мишљења. 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

циљева учења Методе рада Облици рада 

I Социолошки приступ друштву 

Одређење предмета и метода 
социологије. Модерно и савремено 
друштво. Настанак социологије 
Појединац, култура и друштво 

 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 
Метода усменог 

излагања 

(предавање, 

образлагање, 

објашњење, 

описивање) 

М. разговора, 

сократовски 

разговор, популарно 

предавање, 

дискусија, полемика, 

расправа, 

постављање питања, 

супростављање 

мишљења, 

аргумената 

Рад на тексту 

(коришћење 

уџбеника и шире 

литературе) 

Писани ученички 

радови, Power point 

презентација 

Радионице 

 

 

 

 
 

-Фронтални 

рад, групни 

рад, 

индивидуални 

рад 

Усмено испитивање, 

Петнаестоминутне провере 

знања. Домаћи задаци, 

активност на часу, контролне 

вежбе. Редовно похађање 

часова. Ангажовање ученика 

у настави, активно 

учествовање у настави, 

одговоран однос према 

постављеним задацима, 

сарадња са другима и 

показано интересовање, 

спремност за учење и 

напредовање. Полугодишњи 

тест 

II Друштвена структура и друштвене 

промене Друштвена структура и 

систем: групе, организације, институ ; 

Друштвена струкгура и систем: 

стратификација, покретљивост. Друштвена 

структура и систем: друштвене улоге, 

друштвени положаји, моћ, углед. 

Друштвене неједнакости. Друштвене 

промене и развој. 
Друштво и становништво 

 

 

 

 
22 

 

 

 

III Основне области друштвеног 

живота 

Сфера рада. Економски аспекти 

друштва. Култура. Религија. Политика. 

Етнички аспекти друштва. Идеологија. 

Породица 

 

 

 

 

 
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Фронтални 

рад, групни 

рад, 

индивидуални 

рад, рад у 

пару 

Усмено испитивање. 

Петнаестоминутне провере 

знања. Домаћи задаци, 

активност на часу, контролне 

вежбе. Редовно похађање 

часова. Ангажовање ученика 

у настави, активно 

учествовање у настави, 

одговоран однос према 

постављеним задацима, 

сарадња са другима и 

показано интересовање, 

спремност за учење и 
напредовање 

 

 

 
IV Појаве и проблеми савременог 

друштва 

Социјално-патолошке појаве 

Друштво и простор. Еколошки 

проблеми. Глобализација 

Млади у савременом друштву 

 

 

 

 

 
 

12 

Усмено испитивање, 

Петнаестоминутне провере 

знања. Домаћи задаци, 

активност на часу, контролне 

вежбе. Редовно похађање 

часова. Ангажовање ученика 

у настави, активно 

учествовање у настави, 

одговоран однос према 

постављеним задацима, 

сарадња са другима и 

показано интересовање, 

спремност за учење и 
напредовање. Годишњи тест 
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Корелација: 

Филозофија IV разред (одређење филозофије, античка филозофија, филозофија новог доба), Географија II 

разред (становништво и насеље ), Историја III разред (апсолутистичке монархије XVI – XVIII века , европа и свет од 

краја XVIII до седамдесетих година XIX veka ), Филозофија III разред (методологија), Психологија (основе психичке 

појаве, ставови интересовања и вредности, личност) 

Уџбеник: 

 Социологија за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије ( Група аутора Завод за 

уџбенике, Београд, 2011.), Социологија за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних 

школа ( Владимир Вулетић, Клет, 2012.) 

Литература за наставника: 

 Социологија ( Anthony Giddens Центар за издавачку делатност, Београд, 2002.), 

 Социологија форевер (Драгољуб Ђорђевић, Ученичка задруга Гимназије “Светозар Марковић“ Ниш, 

1996.) Енциклопедија живих религија ( Нолит, Београд, 1981.) 

 Социологија религије ( Вуко Павићевић , БИГЗ, Београд, 1988.) Култура и уметност (Драган Коковић, 
Академија уметности, Нови Сад, 2000.) 

 

 

  Друштвено–језички смер  

 

Циљеви учења: Циљ предмета социологије јесте да ученици сагледају друштвене појаве у ширем контексту 

и начине на који су повезани појединац, друштво и култура како би разумели савремено друштво и остварили своју 

улогу и место у нему. Да разумеју значај друштвених вредности и норми како би градили толерантан однос према 

вредностима других култура као и развојности и променљивости друштвених појава и способности истраживања и 

критичког мишљења. 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

циљева учења Методе рада Облици рада 

I Социолошки приступ друштву 

Одређење предмета и метода 
социологије. Модерно и савремено 
друштво. Настанак социологије 
Појединац, култура и друштво 

 

18 

 
Метода усменог 

излагања (предавање, 

образлагање, 

објашњење, описивање) 

Метода разговора 

(популарно предавање, 

дискусија, полемика, 

расправа, постављање 

питања, супростављање 

мишљења, аргумената) 

Рад на тексту 

(коришћење уџбеника и 

шире литературе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални рад, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
усмено испитивање; 

петнаестоминутне 

провере знања; 

домаћи задаци; 

активност на часу; 

II Друштвена структура и 

друштвене промене 

Друштвена структура и систем: 

групе, организације, институ 

Друштвена струкгура и систем: 

стратификација, покретљивост 

Друштвена структура и систем: 

друштвене улоге, друштвени 

положаји, моћ, углед. Друштвене 

неједнакости. Друштвене промене и 
развој. Друштво и становништво 

 

 

 

 
37 
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III Основне области друштвеног 

живота 
Сфера рада 

Економски аспекти друштва 

Култура. Религија. Политика 

Етнички аспекти друштва. 

Идеологија. Породица 

 

 

 

 

 

 
33 

Мет. усменог излагања 

(предавање, 

образлагање, 

објашњење, 

описивање). Метода 

разговора (популарно 

предавање, дискусија, 

полемика, расправа, 

постављање питања, 

супростављање 

мишљења, аргумената). 

Рад на тексту 

(коришћење уџбеника и 

шире литературе). 
Истраживачка метода 

групни рад, 

индивидуални 

рад 

контролне вежбе; 

редовно похађање 

часова; ангажовање 

ученика у настави; 

одговоран однос према 

постављеним задацима; 

сарадња са другима и 

показано интересовање 

IV Појаве и проблеми савременог 

друштва 
Социјално-патолошке појаве 

 

8 
Метода усменог 

излагања (предавање, 
образлагање, 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

циљева учења Методе рада Облици рада 

Друштво и простор 

Еколошки проблеми 

Глобализација 

Млади у савременом друштву 

 објашњење, описивање) 

Метода разговора 

(популарно предавање, 

дискусија, полемика, 

расправа, постављање 

питања, супростављање 

мишљења, аргумената) 

Рад на тексту 

(коришћење уџбеника и 

шире литературе) 

 

Корелација: 

Филозофија IV разред ( одређење филозофије, античка филозофија, филозофија новог доба); Географија II 

разред ( становништво и насеље ), Историја III разред ( апсолутистичке монархије XVI – XVIII века , Европа и свет од 

краја XVIII до седамдесетих година XIX veka ); Филозофија III разред (методологија); Психологија (основе психичке 

појаве, ставови интересовања и вредности, личност) 

Уџбеник: 

 Социологија за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије ( Група аутора Завод за 

уџбенике, Београд, 2011.) Социологија за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних 

школа ( Владимир Вулетић, Клет, 2012.) 

 

Литература за наставника: 

 Социологија  (  Ентони Гиденс,  економски факултет, Београд, 2003.), Социологија форевер (Драгољуб 

Ђорђевић, Ученичка задруга Гимназије“Светозар Марковић“ Ниш, 1996.) 

 Енциклопедија политичке културе (Група аутора, Савремена администрација , Београд, 1993.) 

 Социологија религије ( Вуко Павићевић , БИГЗ, Београд, 1988.), Социологија културе и уметности, 

Милош Илић, Научна књига, Београд, 1983.), Кич – уметност среће (Абрахам Мол, Градина 1973.) 

 

 

ФИЛОЗОФИЈА 

Циљ наставе филозофије16 је да код ученика развије свест о потреби да активно обликују свој и одговорно 

учествују у јавном животу хумано и демократски оријентисаног друштва, оспособљавајући их да независно критички 

мисле и просуђују, формирају сопствени поглед на свет који је осетљив на културни контекст, и да се у својим делима 

и поступцима руководе вредностима истине, добра, правде и лепоте чији смисао и значај откривају у процесу 
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овладавања знањима и вештинама својственим филозофски култивисаној мисли. 

Задаци наставе филозофије су да ученици: 

 овладају знањима о елементима и принципима ваљане мисли и активно их користе у структурисању 
властитог сазнања и алгоритамском решавању проблема; 

 разумеју структуру сазнајних способности, сложени однос језика и мишљења у процесу сазнавања и 

развију осетљивост за типичне грешке у закључивању и доказивању присутне у свакодневној 

комуникацији; 

 познају методолошку структуру научног и филозофског истраживања и оспособе се за примену критичко- 

рационалних метода у решавању практичних и теоријских проблема; 

 доведу у везу властита мисаона искуства са карактеристичним филозофским проблемима и упознајући 

различита филозофска становишта стекну свест о сложености и креативној компоненти интелектуалног 

напора да се проникне у структуру стварности; 

 разумеју значај историјског контекста и развојне димензије у настанку филозофских схватања, као и 

узајамно преплитање културних и интелектуалних традиција у настанку научних теорија и духовних 

творевина западне културе; 

 овладају различитим мисаоним стратегијама и унапреде самостално и критичко суђење кроз анализу и 

интерпретацију филозофских текстова и реконструкцију филозофских аргумената; 

 овладају анализом комплексних питања и идеја зарад формирања властитог погледа на проблеме 

савременог света; 

 разликују сазнајне од вредносних судова и артикулишу властити вредносни систем у суочавању са 

етичким дилемама и изазовима друштва у коме живе; 

 развију осетљивост за социјални и културни контекст, идентитет и разлике, овладају вештинама успешне 

комуникације, тимског рада и практикују технике за конструктивно решавање конфликата у свакодневном 

животу; 

 преузимају одговорност за сопствене поступке, однос према природном и друштвеном окружењу, и да са 

успехом учествују у јавном животу друштва; 

 унапреде способности за разложно (писмено и усмено) излагање мисаоних садржаја и учешће у расправи 

на начин који доприноси развијању атмосфере отворености и узајамног уважавања; 

 усвоје и практикују интелектуалне врлине, ставове и вредности: интелектуалну отвореност и радозналост, 

истинољубивост, уважавање сведочанства и аргумента, спремност на аутокритику, толеранцију према 

разликама у мишљењу и непристрасност у процени властитих и туђих становишта, поступака и 

постигнућа; 

 усвоје целовит приступ образовању који се темељи на међузависности и трансферу знања из различитих 

области, усаврше методе и технике за поспешивање властитог учења, развијају интересовање за 

(теоријска) знања, умећа и вештине потребне за даље образовање, индивидуални и професионални развој, 

и припреме се да у процесу доживотног учења адекватно одговоре на неизвесности и промене у каријери 

и социјалном статусу. 

 

 

  Трећи разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Циљеви учења: Циљ наставе овог предмета је да код ученика развије свест о потреби да активно обликују 

свој и одговорно учествују у јавном животу хумано и демократски оријентисаног друштва, оспособљавајући их да 

независно и критички мисле и просуђују, формирају свој поглед на свет који је осетљив на културни контекст и да се  

у својим делима и поступцима руководе вредностима истине, добра, лепоте и правде чији смисао и значај откривају у 

процесу овладавања знањима и вештинама својеврсним филозофски култивисаној мисли. 
 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

Начин остваривања програма Начин провере 

остварености циљ. 

учења Методе рада Облици рада 

1.Предмет логике 

Постанак логике и порекло њеног имена. 
Предмет логике: форма и садржај, 

истинитост и исправност мишљења 

 
3 

 

 

 

 

 

 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави 
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2.Проблеми сазнања 

Критеријуми, извори и могућности 
сазнања. Врсте сазнања. Однос мишљења 

и језика. Теорије истине 

 
8 

 
 

Монолошко- 

дијалошка 

 
 

Фронтални, 

индивидуални 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, домаћи задатак 

3.Појам 
Појам и термин; обим и садржај појма 

(денотација и конотација); образовање и 

развој појма. Врсте појмова. Односи међу 
појмовима 

 

7 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, домаћи задатак, 

тест 

4.Дефиниција и деоба 
Појам и врсте дефиниције. Методе и 

правила дефинисања. Деоба и 

класификација; правила деобе 

 
4 

 
 

Монолошко- 

дијалошка, 

вођени 

разговор 

 

 

Фронтални, 

индивидуални 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, домаћи задатак 

5.Суд 

Суд и реченица; тврђење и порицање. 

Подела судова. Односи међу судовима. 

Рачун исказа 

 
5 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, домаћи задатак, 

тест 

6.Закључак 

Закључивање; врсте закључака 
Облици непосредног закључивања – по 

опозицији, конверзији, еквиполенцији, 

контрапозицији (инверзији). Посредно 

закључивање; опште карактеристике 
дедукције и индукције. Врсте индукције; 

 

 

18 

 
Монолошко- 

дијалошка, 

вођени 

разговор 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни ради 

 
Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, домаћи задатак, 

тест, дебата 

 
 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а 

Начин остваривања програма Начин провере 

остварености циљ. 

учења Методе рада Облици рада 

логички проблем индукције; индукција и 

логичка вероватноћа. Силогизам; врсте 

силогистичког закључка. Категорички 

силогизам, фигуре и модуси; правила 

категоричког силогизма. Сложени 

силогизми. Мешовити силогизми: врсте и 

правила. Доказивање и оповргавање; 
врсте доказа. Логичке грешке 

    

7.Наука и језик науке 
Научно и друге врсте знања (научно и 

здраворазумско сазнање). Различите 

методе стицања знања; критичко- 

рационална основа научног знања. 

Функције језика. Специфичности језика 
науке 

 

 

5 

 

 
Монолошко- 

дијалошка 

 

 

Фронтални 

 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, домаћи задатак 

8.Теоријска припрема истраживања 

Теорија и искуство; теорија и пракса. Фазе 

и структура научног истраживања. 

Природа научног проблема. Појам научне 
хипотезе (врсте хипотеза) 

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 
Монолошко- 

дијалошка, 

вођени 

разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

 

 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, домаћи задатак 
9.Утврђивање научних чињеница 

Појам и врсте научних чињеница; 

сведочанство и очигледност 

Методе емпиријског утврђивања 

чињеница: посматрање и експеримент. 

Мерење и статистичка обрада података 

 

 
4 

10.Научно објашњење 
Појам и структура научног објашњења. 

Врсте објашњења у науци. Улога хипотеза 

у научном објашњењу – постављање и 

проверавање хипотеза. Појам научног 

закона; врсте закона; Узрочност и узрочни 

закони (Милове методе за испитивање/ 

доказивање узрочних веза). (Индуктивна и 

дедуктивна метода у науци). Научне 

теорије и системи. (Класификација наука). 
(Револуције у науци и раст научног знања) 

 

 

 

 
9 

 

 

 
Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, домаћи задатак, 

тест 
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11.Логика као филозофска дисциплина 
Историјски развој и подела логике 

Однос логике, филозофије и науке 

Значај логике 

 
5 

Монолошко- 
дијалошка, 

вођени 

разговор 

 

Фронтални, 

индивидуални 

Усмено излагање, 

ангажовање ученика у 

настави, домаћи задатак 

Корелација 

Српски језик и књижевност - лингвистика, карактер лингвистичких правила, морфологија, синтакса; 

Психологија-мишљење као психички процес, карактер психолошких законитости, експерименти са паралелним 

групама; Математика-алгебра исказа, доказивање; Физика - експеримент, мисаони експеримент, мерење, закони 

Њутнове механике, хипотезе о природи светлости, проверавање хипотеза. 

Уџбеник: 

Михаило Марковић, Логика, Завод за уџбенике, Београд, више издања 

Литература за наставника: 

Коен и Нејгел, Увод у логику и научни метод, Завод за уџбенике, Београд, више издања 

 

 

  Четврти разред - Природно–математички смер  

 

Циљеви учења: да разумеју филозофска питања умеју да их формулишу и упореде одговоре. Да могу да  

прате развој филозофских идеја кроз историју, да их разумеју и примене на актуелну стварност; да оспособи ученике 

да критички мисле и формирају свој поглед на свет; да развије интелектуалну радозналост и способност одговорног и 

рационалног олучивања 

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

циљева учења Методе рада Облици рада 

Одређење филозофије 

Појам Филозофије. Основна филозофска питања и 

подручја истраживања. Филозофија и 

наука,уметност, религија 

 
6 

 
дијалошка 

 
фронтални 

Тумачење оригиналних 

текстова, усмени 

одговори 

Античка филозофија 

Космолошки период. Проблем једног и мноштва. 

Дијалектика и реторика. Филозофија као начин 
живота. Политика. Питање узрока. Проблем 

индивидуалне среће 

 
 

21 

 
Сократски 

дијалог 

 
Индивидуални 

и фронтални 

 
Учешће у дискусији, 

аргументовано излагање 

Средњевековна филозофија 

Однос вере и разума 

Проблем универзалија 

 

5 
 

предавање 
 

фронтални 
 

Усмени одговори 

Филозофија новог доба 

Питање методе. Рационализам. Емпиризам. 
Просветитењство 

 

19 
 

 

дијалошка 

 

 

фронтални 

Тестови, усмени 

одговори 

Савремена филозофија 

Волутаризам. Егзистенцијализам. 

Маркс и марксисти. Савремене филозофске 
концепције. Филозоф-практичар 

 
13 

Праћење развоја идеја 

кроз историју људског 

мишљења 

Корелација: 

Историја, -Античка филозофија (Атина и њена култура; уређење Рима и начин живота), средњи век (историска 

догађања током средњег века), нови век Просветитељство и револуција), Историја уметности Античка филозофија, 

(уметност у антици) средњевековна, (представљање човека у уметности средњег века)... Математика-питагорејци, 

Декарт, 

Уџбеник: 
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Филозофија за средње школе В.Цветковић Н.Цекић М.САвић 

Литература за наставника: 

Ф.Коплстон “Историја филозофије” М.Ђурић “Историја хеленске етике” 

В,Вајшедел “Споредни улаз у филозофију# оригинални текстови филозофа 

 

 

  Друштвено–језички смер  

 

Циљеви учења: 

– формулисање питања и проблема из филозофске перспективе као и њихов однос са проблемима других 

области духа; 

– сагледавање места филозофије међу облицима духовне културе: мит, религија, наука, уметност; 

– -разликовање рационалних од ирационалних извора сазнања и ауторитета у прихватању уверења; 

– -интерпретација проблема и теорија репрезентативних за историјски развој филозофије; 

– -препознавање актуелних проблемских токова у примарним филозофским дисциплинама; 

– служење методама критичког читања текста и стручном терминологијом у приказу неке филозофске 

позиције, усмено или писано, и уз употребу ИТ средстава; 

– анализирање примера употребе различитих метода филозофског испитивања као и њихове 

специфичности; 

– препознавање и избегавање симплификације, предрасуде, стереотипије и софизама у аргументацији; 

– у дискусији јасно разликовање претпоставки и карактера сазнајног, моралног и естетског суђења као и 

респект принципа конзистентног логичког мишљења и коректног аргументовања; 

– аргументовано расправљање о аксиолошким и идеолошким оријентацијама у савременом друштву; 

– процењивање импликација савремених теорија о људским правима; 

– извођење практичних импликација одређених вредносних позиција и процењиваање њихових 

релевантности или универзалног важења појединих етичких принципа у свакодневном контексту; 

– коришћење идеја филозофски утемељеног умећа живљења за конципирање, практиковање и промовисање 

еколошког стила живљења; 

– формулисање властитих становишта о појединим вредносним проблемимау толерантној расправи и у 

аргуметованом писаном приказу на јасан, информативан и кохерентан начин, не намећући их другима. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Циљ. учења Методе рада Облици рада 

1.Одређења филозофије 

име и појам филозофије. услови настанка 

филозофије. однос филозофије и мита, религије, 

науке и уметности. филозофске дисциплине, 
питања и правци. основни филозофски појмови 

 
 

8 

Монолошка; 

Дијалошка; 

Рад на тексту; 

Речник појмова 

 
Фронтални; 

Индивидуални 

Усмено излагање; 

Ангажовање 

ученика у настави; 

Излагање и 

представљање 

2.Античка филозофија 

периодизација; монистичка учења; 

плуралистичка учења; софисти; Сократ; 

сократске школе; Платон; Аристотел; реторика и 

дијалектика; учења хеленистичко римског 

периода (стоицизам, епикурејство, 

скептицизам...) 

 

 

 
25 

Монолошка; 

Дијалошка; 

Рад на тексту; 

Вођени 

разговор 

Демонстрација 

илустрацијом; 
Oбразовнe игрe 

 

 
Фронтални; 

Индивидуални; 

Групни рад 

Усмено излагање; 

Излагање и 

представљање; 

Продукти рада; 

Ангажовање 

ученика у настави; 

Тест 

3.Филозофија у средњем веку 

-Филозофија и хришћанство, однос вере и ума; 

гностици и апологети; 

схоластика; проблем универзалија 

 

7 

Монолошка; 

Дијалошка; 

Рад на тексту; 

Демонстација 
илустрацијом 

 
Фронтални; 

Индивидуални 

 
Усмено излагање; 

Домаћи задатак 
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4.Филозофија новог доба 

рађање модерних наука; тражења поузданих 

метода истраживања; рационализам; емпиризам; 

просветитељство и француски материјализам 

18.века; немачки идеализам; марксизам 

 

 
36 

 

Монолошка; 

Дијалошка; 

Рад на тексту; 

Демонстрација 

илустрацијом 

Монолошка; 

Дијалошка; 

Рад на тексту; 

Играње улога 

 
Фронтални; 

Индивидуални; 

Групни рад 

Усмено излагање; 

Излагање и 

представљање; 

Ангажовање 

ученика у настави; 
Тест 

5.Савремена филозофија 

волунтаризам; прагматизам; позитивизам; 

егзистенцијализам; феноменологија; 

херменеутика; критичка теорија друштва. 

 

20 

 Усмено излагање; 

Ангажовање 

ученика у настави; 

Излагање и 
представљање; Есеј 

Корелација: 

Историја (историјски услови наставка филозофије; периодизација; настанак и развој полиса; одлике 

Периклове владавине; прсветитељство; Немачка у време настанка немачког идеализма; ); Књижевност (Старогрчка 

митологија; Хераклитови фрагменити–Бранко Миљковић; Реторика; Платонови дијалози; Аристотелова Поетика; 

Егзистенцијална проза – Кјеркегор, Сартр ); Математика (Питагорејци ); Географија (Милетска школа; Географски 

полозај старогрчих полиса у којима су деловали знаменити филозофи ); Физика (Зенон. Аристотел.). Уметност. ( 

Значајна имена и дела античке уметности и архитектуре. Уметници филозофи.); Верска настава ( Филозофија у 

средњем веку. Место религије у античком свету и данас.) 

Уџбеник: 

– Филозофија за средњу школу – Миле Савић, Владимир Н.Цветковић, Ненад Цекић 

– Историја филозофије - Бранко Павловић, Вељко Кораћ 

Литература за наставника: 

– Наговор на филозофију – хрестоматија, приредио Видак Марковић 

– Предсократовци - Херман Дилс 

– Изворни филозофски списи 

– Филозофски речник 

 

ИСТОРИЈА 

Циљ наставе историје
17 

је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; разумевање 

историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; развијање 

индивидуалног и националног идентитета; стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова 

неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру); 

унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких 

вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања 

мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно 

коришћење информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о 

важности неговања културно-историјске баштине. 

Задаци наставе историје су да ученици: 

 стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, 

културној...), да разумеју узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих 

личности у развоју људског друштва; 

 поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости; 

 разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; 

 развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих 

историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем стечених информација; 

 буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим 

симболичким модалитетима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним 

историјским знањем; 

 буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја; 

 повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета 

 буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу; 
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 унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...) 

 развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; 

 развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

 

 

  Други разред - Природно-математички смер  

 

Циљеви учења : Усвајање основних чињеница из опште и националне историје средњег и новог века као и 

повезивање кључних догађаја из националне историје са догађајима из Европе и света.Ученици треба да савладају 

хронологију најзначајнијих догађаја из ове епохе; да разумеју историјски процес, време, улогу истакнутих личности; 

треба да развијају критичко мишљење, развију способност повезивања стечених знања и повезивања догађаја и 

процеса из прошлости са садашњим; развијање свести о неговању културно-историјске баштине; стицање свести о 

томе да се ништа не може постићи без великог залагања. 

 

ИСХОДИ 

Други разред 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

 користећи мултиперспективност, процењује историјске догађаје и процесе; 

 разликује историјске чињенице од интерпретација 

 развија интеркултурални дијалог, разумевајући утицај религије на обликовање људског друштва у 

прошлости и данас 

 учествује у очувању културно-историјске баштине 

 уз коришћење ИКТ-а, реализује пројектни истраживачки задатак 

 процењује утицај најзначајнијих правних споменика на обликовање државе и друштва у прошлости и 

садашњости. 

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а Начин остваривања програма Начин провере оствар. образ. 

стандарда /циљева учења 
Методе рада Облици рада 

 

Европа у позном средњем веку 
 

8 

 

 

 

 

 

 
Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрациј 

а, рад на 

тексту 

 
Фронтални рад 

Активно учествовање у настави, 

сналажење на карти, учешће у 

дискусији и усмено излагање, 

однос према раду 

 

Српски народ од 12 до 15. века 

 

18 
Фронтални рад 

Индивидуалан, 
групни 

Активно учествовање у настави, 

сналажење на карти, усмено 
излагање, тест 

 

Српски народ под страном влашћу 

(од 16-18. века) 

 
8 

 
Фронтални рад 

Активно учествовање у настави, 

сналажење на карти, учешће у 
дискусији и дебати, усмено 

излагање, однос према раду 

 

Европа од 16-18. века 

 

11 
Фронтални рад, 

индивидуални 

рад 

 

 
Активно учествовање у настави, 

сналажење на карти, учешће у 

дискусији усмено излагање, тест 

Европа и свет од краја 18. века до 

седамдесетих година 19. века 
11  

 

Фронтални рад Национални покрети на Балкану од 

краја 18. века до Берлинског 
конгреса 

 

14 

Корелација: 

историја уметности (уметнички правци епохе); географија (сналажење на карти); књижевност (средњовековна 
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кжижевност, хуманизам и ренесанса, дубровачка књижевност); веронаука (крсташи, ислам, реформација). 

Уџбеник: 

 Б. Крстић, А. Крстић, Историја за други разред природно-математичког смера,  Фреска Београд, 2013. 

Литература за наставника: 

 Г. Острогорски, Историја Византије 

 М. Брандт, Средњовековно доба повијесног развитка 

 Д. Живојиновић, Успон Еропе 

 М. Благојевић, Србија у доба Немањића 

 К. Јиречек, Историја Срба 

 Група аутора, Историја народа Југославије 

 Р. Љушић, Кнежевина Србија (1830-1839) 

 С. Новаковић, Васкрс државе српске 

 С. Јовановић, Вођи француске револуције... 

 

 

  Друштвено-језички смер  

 

Циљеви учења 

 Разумевање историјских појава и повезаности прошлости и садашњости 

 Стицање и проширивање знања и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света 

 Развијање свести о потреби сталног учења и усавршавања 

 Схватање да се ништа не може постићи без великог залагања (на примерима из прошлости) 

 Разумевање историјског процеса, времена, улоге истакнутих личности 

 Развој критичког мишљења 

 Развијање способности повезивања стечених знања 

 Развијање свести о важности неговања културно-историјске баштине 

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда 
Методе рада Облици рада 

Европа у раном средњем веку Крај античког 

света: сеоба народа и стварање варварских 

краљевина у Европи. Франачка држава-настанак 

Франачка држава- Каролинзи Хришћанска црква 

до раскола 1054 Арабљани од V-XII века. 

Византија VII-XII век ( Ираклије; иконоборство). 

Веронаука. Византија. VII-XII век (Македонска 

династија; Комнини. Европа од .VIII-XI 

века(продори Викинга и Мађара. Европа од VIII- 

XII века(рађање Св. Римског царства). Настанак 

феудалног друштва. Живот и култура раног 
средњег века 

 

 

 

 
 

18 

 

 

 

Дијалошка, 

монолошка, 

илустративна, 

текст 

 

 

 

 
Фронталан, 

групни, 

индивидуални 

 

 

 

 
Усмено излагање, тест, 

однос према раду 

Насељавање Словена на Балкан и стварање 

првих српских држава 
Насељавање Словена на Балкан 

Покрштавање Ј. Словена и њихова рана култура. 
Срби до XII Века. Дукља 

 
 

6 

Дијалошка, 

монолошка, 

илустративна, 

текст 

 

Фронталан,гру 

пни,индивидуа 

лни 

 
Усмено излагање, однос 

према раду 
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Европа од XII -XV века Настанак градова и 

универзитета  Успон западноевропских 

монархија Енглеска. Успон западноевропских 

монархија Француска. Друшто, држава и црква у 

позном средњем веку. Живот у позном средњем 

веку. Крсташки ратови. Култура у позном 

средњем веку. Кијевска и Московска Русија. Чеси 

у позном средњем веку. Византија у позном 

средњем веку. Култура Византије у позном 
средњем веку 

 

 

 

 
17 

 

 

Дијалошка, 

монолошка, 

илустративна, 

текст 

 

 

 
Фронталан,гру 

пни,индивидуа 

лни 

 

 

Усмено излагање, однос 

према раду, 

ангажованост ученика у 

настави; 

Српски народ и његови суседи од XII-XV. Века 

Држава Немањића - Стефан Немања. Србија у 

време Стефана Немањића, Радослава и 

Владислава. Србија у Време Уроша I. И 

Драгутина. Успон Немањића - Милутин и Стефан 

Дечански. Стефан Душан. Држава, привреда и 

друштво у Србији Немањића. Улога српске цркве 

од XII-XV века. Култура српске средњовековне 

државе. Постанак и развој босанске државе. 

Дубровник у средњем веку. Продор Турака на 

Балкан (распад царства, Маричка битка). Продор 

Турака на Балкан (Моравска Србија, Косовски 

бој). Држава Стефана Лазаревића. Србија у време 

Ђурађа Бранковића и крај Деспотовине. Пад 

Босне под турску власт. Зета за време Балшића и 
Црнојевића. Сеоба Срба и крај средњег века 

 

 

 

 

 

 
29 

 

 

 

 

 
Дијалошка, 

монолошка, 

илустративна, 

текст 

 

 

 

 

 
 

Фронталан, 

групни, 

индивидуални 

 

 

 

 

 
Усмено излагање, однос 

према раду, 

ангажованост ученика у 

настави, тест 

Корелација 

Књижевност: Српска средњевековна књижевност - Житије Светог Симеона, Житије Светог Саве, Житије 

Деспота Стефана Лазаревића, Словољубве; Ликовна култура - Средњовековна уметност – фрескосликарство; 

Географија - сналажење на карти Европе и Србије; Веронаука - Житија српских светаца 

Уџбеник: 

Радивој Радић, Јасмина Милановић, Историја за други разред гимнатије општег и друштвено-језичког смера, 

Фреска, Београд, 2016. године 

Литература за наставника: 

Удаљцов, Општа историја средњег века Острогорски, Историја Византије 

М. Благојевић, Србија у доба Немањића 

Џ. Холмс, Оксфордска историја средњег века 

М. Брандт, Средњовековно доба повијесног развитка К. Јиречек, Историја Срба... 

 

  Трећи разред - Природно–математички смер  

 

Циљеви учења: Усвајање основних чињеница из опште и националне историје савременог доба као и 

повезивање кључних догађаја из националне историје са догађајима из Европе и света.Ученици треба да савладају 

хронологију најзначајнијих дигађаја из ове епохе као и да усвоје чињенице о важним историјским личностима. Треба 

да схвате узрок, повод, последице и значај светских ратова као и суштину међународних односа крајем 19. и 

почлетком 20.века и истих у периоду између два светска рата.Треба да схвате идеју југословенства из које произилази 

стварање југословенске државе чији развој и политички живот такође треба спознати. 

Исходи 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

 анализира утицај представа о прошлости на формирање модерног националног идентитета 
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 самостално изводи закључке о историјским променама, поредећи политичку и етничку карту Европе и 

света у прошлости са савременим приликама 

 критички процењује различите информације и тумачења истог историјског догађаја 

 анализира историјске појаве на основу доступних докумената и резултате презентује у ИКТ формату 

 анализира историјску димензију и процењује значај уметничке баштине за изградњу индивидуалног и 

националног идентитета 

 учествује у организовању заједничких активности (посете музејима, екскурзије, пројектни задаци) 

 
 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

Европа и свет у другој половини 19. и 

почетком 20. века: 

Европа након уједињења Италије и Немачке- 

велике силе Француска, Велика Британија, 

Русија, немачка и Аустроугарска; Источна криза 

и Берлински конгрес; Међународни односи, 

дипломатске кризе и војно-политички савези 

крајем 19. и почетком 20. века; Политичке идеје 

и идеологије-расизам, либерализам 

колонијализам; Технички, научни и технолошки 

напредак, развој хуманистичких наука, 
достигнућа у књижевности. 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 

 

 

 
Фронтални 

рад 

 

 

 

 

 

 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и дебати, 

усмено излагање 
Независне државе Србија и Црна Гора: 

Србија од Берлинског конгреса до Мајског 

преврата-владавина Милана Обреновића и 

Александра Карађорђевића; Србија од 1903- 

1912.-владавина Петра Карађорђевића; Црна 

Гора као независна држава- владавина Николе 

Петровића; Српски народ у Османском царству 
и у Аустроугарској; Балкански ратови. 

 

 

 
11 

 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 

 

Фронтални 

рад 

Први светски рат 

Свет у Великом рату; Хронологија дејстава 

1914-1918; Друштво у рату, револуције у Русији; 

Србија у Великом рату; Живот у окупираној 

Србији; Стварање југословенске државе. 

 

 
10 

 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 

Фронтални 

рад 

Активно учествовање у 

настави, 

сналажење на карти, 

учешће у дискусији и 

дебати, усмено излагање, 

тест 

Европа и свет између два светска рата 

Последице Великог рата, Версајска мировна 

конференција; Земље либералне демократије- 

САД, Енглеска, Француска; СССР- Стаљинова 

диктатура; Фашизам и нацизам-узроци настанка, 

карактеристике; Свет ка новом рату- 

међународни односи и кризе пред почетак 

Другог светског рата; Економске, културне и 
друштвене прилике 

 

 

 

6 

 

 
Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 

 
Фронтални 

рад, 

индивидуалн 

и рад 

 
Активно учествовање у 

настави, 

сналажење на карти, 

учешће у дискусији и 

дебати, усмено излагање, 

семинарски рад 

Југословенска краљевина 

Настанак нове државе и њене карактеристике; 

Државно, друштвено и политичко уређење; 

Диктатура краља Александра; Политички и 

национални сукоби; Краљевина Југославија пред 

 

6 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 
Фронтални 

рад 

Активно учествовање у 

настави, 

сналажење на карти, 

учешће у дискусији и 

дебати, 

 
 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда 
Методе рада Облици рада 

почетак новог рата- владавина Милана 

Стојадиновића, преуређење државе; Економски 
и културно-просветни развој Југославије 

   усмено излагање 
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Други светски рат 

Почетак фашистичке агресије-септембар1939- 

јесен 1941;Нови поредак у окупираној Европи- 

геноцид, холокауст, искоришћавање ресурса; 

Ратна дејства и прекретнице 1942/43; Ратна 

дејства 1944/5 и капитулација фашистичких 
сила; Живот људи у рату. 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални 

рад 

Фронтални 

рад 

 

 

Активно учествовање у 

настави, 

сналажење на карти, 

учешће у дискусији и 

дебати, 

усмено излагање 
Југославија у Другом светском рату 

Слом југословенске краљевине; Окупација и 

подела земље; Отпори, устанци, комунистички и 

равногорски покрет; ратна дејства 1942/43; Ратна 
дејства 1944/45. и крај рата; 

 

11 

Свет у другој половини 20. и почетком 21. 

века Послератни свет и његове супротности; 
деколонизација и револуције у земљама тзв. 
Трећег света; Политички, друштвени , 
економски и културни развој; Свет у савременом 
добу 

 

 
5 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и дебати, 

усмено излагање 

Југославија после Другог светског рата 

Унутрашње прилике и међународни положај; 
Југославија између Истока и Запада- сукоб са 
СССР-ом; Политички, привредни, друштвени и 
културни развоја; Распад СФРЈ; Српска држава у 
савременом добу. 

 

 
5 

Активно учествовање у 

настави, 

сналажење на карти, 

учешће у дискусији и 

дебати, усмено излагање, 
тест 

Корелација: 

социологија (појам демократија , парламентаризам, расизам, устав, политичке странке); историја уметности 

(уметнички правци епохе и њихови најзначајнији представници и дела); географија (грарнице европских и балканских 

држава у различитим периодима пре и после ратова) ; књижевност (књижевници и њихова дела која се односе на 

конкретан догађај или личност о којима је реч; најзначајнији књижевници и њихова дела као представници једног 

нисторијског периода у Европи и на простору Балкана); филозофија (фашизам и класична немачка филозоф). 

Уџбеник: 

 Ђ. Ђурић, М. Павловић, Историја за трећи разред природно-математичког  и четврти разред 

друштвено-језичког и општег смера, Завод за уџбенике  Београд  2011. 

Литература за наставника: 

 А.Митровић, Време нетрпељивих, Београд, 1980. 

 Ј.Тарле, Историја новог века, Београд 1949. 

 П. Калвокорези, Тотални рат, Београд, 1989. 

 Група аутора, Историја српског народа V,VI, Beograd, 1981. 

 

 

  Друштвено–језички смер  

 

Циљеви учења 

Усвајање основних чињеница из опште и националне историје новог века као повезивање кључних догађаја 

националне историје са догађајима из европске.Ученици треба да савладају хронологију догађаја од XVI до XX 

века.Треба да разумеју суштину реформе цркве, европских револуција као и развој апсолутне монархије и њених 

особености. Треба да савладају основне карактеристике османске државе и њеног уређења као и положај српског 

народа под османском влашћу.Ученици треба да схвате узрок, повод и значај Српске револуције као и њене последице 

по читав балкански регион. 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часов 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Образ. станда Методе рада Облици рада 

Европа од 15. до 18. века 

Општа обележја Новог века. Велика географска 

открића. Значај и последице географских 

открића. Мануфактурна производња и зачеци 

капитализма. Хуманизам. Ренесанса. 

Реформација-Мартин Лутер. Ширење 

реформације. Противрефоемација 

 

 

13 

 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрациј 

а 

рад на тексту 

 

 

фронтални 

 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и дебати, 

усмено излагање 

Апсолутистичке монархије (15-18. век) 

Апсолутне монархије-опште одлике 
Немачко царство-Карло-V. Филип II и 
Низоземска револуција. Енглеска апсолутна 

монархија. Франциска апсолутна монархија у 

XVI веку. Француска током XVII и XVIII века. 

Самодржавље у Русији. Просвећени апсолутизам 

у Русији. Пруска у доба просвећеног 

апсолутизма. Просвећени апсолутизам у 

Хабзбуршкој монархији-Марија Терезија. 
Аустрија у доба Јозефа II 

 

 

 

 
17 

 

 

 
Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација 

рад на тексту 

 

 

 

 
фронтални 

 

 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и дебати, 

усмено излагање 

Српски народ под османском влашћу (16- 

18.век) 

Успон Турске у XVI веку; Уређење Османског 

царства; Криза Османског царства; Ратови 

хришћанских сила против Османског царства; 

Живот Срба у Османском царству; Пећка 

патријаршија; Сеобе Срба под османском влашћу 

 

 

11 

 
Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација 

рад на тексту 

 

 

фронтални 

 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и дебати, 

усмено излагање 

Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу 
Државно и друштвено уређење Аустрије-Војна 

крајина. Борба за привилегије и развој српске 
грађанске класе. Дубровник и Срби под 
млетачком влашћу 

 

 
5 

 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација 

рад на текст 

 

 
фронтални 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и 

дебати,тест, усмено 
излагање 

Европа и свет у 18. и 19. Веку 

Грађанске револуције-индустријска револуција. 

Енглеска у време Џемса I и ЧарлсаI. Владавина 

ЧарлсаII и ЏемсаII. Амерички рат за независност. 

Увод у Француску револуцију. Француска 

револуција од апсолутне до уставне монархије. 

Француска револуција-доба републике. 

Наполеонова освајања Уређење Француске и 

њени порази Бечки конгрес и Света алијанса 

Енглеска и Француска у XIX веку 

Уједињење Италије и Немачке 
Русија у XIX веку. Турска у XIX веку 

 

 

 

 
 

24 

 

 

 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација 

рад на текст 

 

 

 

 
 

фронтални 

 

 

 
Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и дебати, 

тест, усмено излагање 

Национални покрети на Балкану од краја 18. 

до седамдесетих година 19. Века 

Први српски устанак-Београдски пашалук крајем 

18.века и кнежинска самоуправа. Почетак устанка 

у Србији. Устаничке борбе. Слом Првог српског 

устанка. Уређење устаничке Србије. Други 

српски устанак. Србија од 1815-1830. Србија од 

1830-1839. Српска револуција од 1804-1835. Прва 

владавина кнеза Михаила и владавина 

Александра Карађорђевића. Национална 

политика уставобранитеља. Друга владавина 

кнеза Милоша и Михаила Обреновића. Независна 

Србија. Културни препород Кнежевине Србије. 

Стварање Црне Горе. Црна Гора до Берлинског 

конгреса. Срби у Османском царству у XIX веку. 

Срби под хабзбуршком влашћу у XIX веку. 
Балкан у XIX веку 

 

 

 

 

 

 

 
42 

 

 

 

 

 
Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрациј 

а 

рад на текст 

 

 

 

 

 

 

 
фронтални 

 

 

 

 
 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и 

дебати,тест, усмено 

излагање 
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Корелација: 

Географија - територија Америке и Аустралије, , територија Јужне и Западне Европе, границе балканских 

земаља, границе и области европских држава, појам и границе Низоземске, територија северне Неначке, померање 

српског и албанског становништва, границе Војне крајине, област Далмација; Ликовна култура - репродукције 

ренесансних сликара, ренесансне грађевине, архитектура у доба Валоа, и у доба Луја XIII и Луја XIV ; Веронаука - 

хришћанство и ислам, особености католичке и протестантске вере; Књижевност - књижевност Иве Андрића 

Уџбеник: 

 Р. Љушић, Историја за трећи разред гимназија друштвено-језичког смера и гимназија општег типа , 

Фреска  Београд, 2012.године 

Литература за наставника: 

 Д. Живојиновић, Успон Европе 

 В. Дјурант, Реформација 

 Група аутора, Европа у XVII веку 

 В. Дјурант, Европа у XVII веку 

 Џонсон, Историја уметности 

 Историја српског народа 

 

 

  Друштвено–језички смер  

 

Циљеви учења: Усвајање основних чињеница из опште и националне историје савременог доба као и 

повезивање кључних догађаја из националне историје са догађајима из Европе и света. Ученици треба да савладају 

хронологију најзначајнијих догађаја из ове епохе као и да усвоје чињенице о важним историјским личностима. Треба 

да схвате узрок, повод, последице и значај светских ратова као и суштину међународних односа крајем 19. и 

почлетком 20.века и истих у периоду између два светска рата. Треба да схвате идеју југословенства из које произилази 

стварање југословенске државе чији развој и политички живот такође треба спознати. 

Исходи: 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

 анализира савремене појаве и процесе, проналазећи њихове зачетке у историјским епохама 

 историјским аргументима образлаже своје ставове о конкретним догађајима, појавама и личностима, 

уважавајући и другачија мишљења; 

 анализира дате статистичке податке и закључке износи у усменом или писаном облику 

 анализира, на конкретним примерима, стереотипе, предрасуде и пристрасности у тумачењу историјских 

појава и процеса, и демонтира их нудећи релевантно научно тумачење 

 анализира историјске појаве на основу доступног аудио-визуелног изворног материјала и резултате 

презентује у ИКТ формату 

 сагледа важност националне културне баштине и доприноси њеном очувању 

 користи референтну научну литературу за обраду одабране теме 
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Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Образ станда 
Методе рада Облици рада 

Европа и свет у другој половини 19. и 

почетком 20. века: Европа након уједињења 

Италије и Немачке- велике силе Француска, 

Велика Британија, Русија, немачка и 

Аустроугарска; Источна криза и Берлински 

конгрес; Међународни односи , дипломатске 

кризе и војно-политички савези крајем 19. и 

почетком 20. века; Политичке идеје и 

идеологије-расизам, либерализам 

колонијализам; Технички, научни и 

технолошки напредак, развој хуманистичких 
наука, достигнућа у књижевности. 

 

 

 

 
 

7 

 

 

 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 

 

 

 
Фронтални 

рад 

 

 

Активно учествовање у 

настави, 

сналажење на карти, 

учешће у дискусији и 

дебати, 

усмено излагање 

Независне државе Србија и Црна Гора: 
Србија од Берлинског конгреса до Мајског 

13 
Монолошко- 
дијалошка, 

Фронтални 
рад 

Активно учествовање у 
настави, 

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Образ станда 
Методе рада Облици рада 

преврата- владавина Милана Обреновића и 

Александра Карађорђевића; Србија од 1903- 

1912. владавина Петра Карађорђевића; Црна 

Гора као независна држава- владавина Николе 

Петровића; Српски народ у Османском 
царству и у Аустроугарској; Балкански ратови. 

 демонстрација, 

рад на тексту 

 сналажење на карти, 

учешће у дискусији и 

дебати, 

усмено излагање 

 

Први светски рат Свет у Великом рату; 

Хронологија дејстава 1914-1918; Друштво у 

рату, револуције у Русији; Србија у Великом 

рату; Живот у окупираној Србији; Стварање 

југословенске државе. 

 

 

14 

 
Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 

 
Фронтални 

рад 

Активно учествовање у 

настави, 

сналажење на карти, 

учешће у дискусији и 

дебати, 

усмено излагање, 
тест 

Европа и свет између два светска рата 

Последице Великог рата, Версајска мировна 

конференција; Земље либералне демократије- 

САД, Енглеска, Француска; СССР- Стаљинова 

диктатура; Фашизам и нацизам-узроци 

настанка, карактеристике; Свет ка новом рату- 

међународни односи и кризе пред почетак 

Другог светског рата; Економске, културне и 
друштвене прилике. 

 

 

 

12 

 

 
Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 

 
Фронтални 

рад, 

индивидуалн 

и рад 

 

Активно учествовање у 

настави, 

сналажење на карти, 

учешће у дискусији и 

дебати, 

усмено излагање, 

семинарски рад 

Југословенска краљевина- Настанак нове 

државе и њене карактеристике; Државно, 

друштвено и политичко уређење; Диктатура 

краља Александра; Политички и национални 

сукоби; Краљевина Југославија пред почетак 

новог рата- владавина Милана Стојадиновића, 

преуређење државе; Економски и културно- 
просветни развој Југославије 

 

 

 
9 

 
 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 

 

Фронтални 

рад 

 

Активно учествовање у 

настави, 

сналажење на карти, 

учешће у дискусији и 

дебати, 

усмено излагање 

Други светски рат 

Почетак фашистичке агресије-септембар 1939- 

јесен 1941; Нови поредак у окупираној 

Европи-геноцид, холокауст, искоришћавање 

ресурса; Ратна дејства и прекретнице 1942/43; 

Ратна дејства 1944/5 и капитулација 

фашистичких сила; Живот људи у рату. 

 

 

6 

 
Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 

 
Фронтални 

рад 

 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и дебати, 

усмено излагање, тест 

Југославија у Другом светском рату 

Слом југословенске краљевине; Окупација и 

подела земље; Отпори, устанци, комунистички 

и равногорски покрет; ратна дејства 1942/43; 

Ратна дејства 1944/45. и крај рата; 

 

 
17 

 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 

Фронтални 

рад, 

индивидуалн 

и рад 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и дебати, 

усмено излагање, 

семинарски рад 
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Свет у другој половини 20. и почетком 21. 

Века Послератни свет и његове супротности; 

деколонизација и револуције у земљама тзв. 

Трећег света; Политички, друштвени , 

економски и културни развој; Свет у 
савременом добу 

 

 
4 

 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 

Фронтални 

рад 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и дебати, 

усмено излагање 

Југославија после Другог светског рата 

Унутрашње прилике и међународни положај; 
Југославија између Истока и Запада- сукоб са 
СССР-ом; Политички, привредни, друштвени 
и културни развоја; Распад СФРЈ; Српска 
држава у савременом добу. 

 

 
14 

 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација, 

рад на тексту 

 

Фронтални 

рад 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и дебати, 

усмено излагање, 
тест 

Корелација: 

социологија (појам демократија , парламентаризам, расизам, устав, политичке странке); историја уметности 

(уметнички правци епохе и њихови најзначајнији представници и дела); географија (границе европских и балканских 

држава у различитим периодима пре и после ратова); књижевност (књижевници и њихова дела која се односе на 

конкретан догађај или личност о којима је реч; најзначајнији књижевници и њихова дела као представници једног 

историјског периода у Европи и на простору Балкана); филозофија (фашизам и класична немачка филозофија) 

 

 

Уџбеник: 

 Ђ. Ђурић, М. Павловић, Историја за трећи разред природно-математичког  и четврти разред 

друштвено-језичког и општег смера, Завод за уџбенике  Београд  2011. 

 

Литература за наставника: 

 А.Митровић, Време нетрпељивих, Београд, 1980. 

 Ј.Тарле, Историја новог века, Београд 1949. 

 П. Калвокорези, Тотални рат, Београд, 1989. 

 Група аутора, Историја српског народа V,VI, Beograd, 1981. 

 

 

 Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику  
 

Правилником о наставном плану и програму за обдарене ученике у Математичкој гимназији Службени 

гласник Републике Србије - Просветни гласник&quot;, бр. 12/16 и 13/16), и то са планом и програмом 

предмета: 

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;разумевање 

историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих личности; 

развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и проширивање знања, развијање вештина и 

формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, европском и 

глобалном оквиру); унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у 

савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и 

образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе 

аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-

историјске баштине.  

Задаци наставе историје су да ученици: 

-стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, друштвеној, 

културној...), 

-да разумеју узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у 
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развоју људског друштва; 

-поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости; 

-разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне историје; 

-развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном анализом различитих 

историјских извора и литературе и проналажењем и систематизовањем стечених информација; 

-буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у различитим 

симболичким модалитетима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са претходним 

историјским знањем; 

-буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја; 

-повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета; 

-буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном животу; 

-унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...); 

-развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; 

-развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 
 

Фонд за I разред (2 часа недељно, 74 часа годишње) 

Наставна тема /садржај 
Број 

часов 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Образ. станда Методе рада Облици рада 

Увод у историју 

  Историја као наука и наставни предмет; однос 

историје према другим наукама; историјски извори, 

рачунање времена, периодизација. 

Живот људи у праисторији; верска схватања и почеци 

ликовних уметности; праисторијска налазишта и 

културе на централном Балкану. 

 

 

2 

 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрациј 

а 

рад на тексту 

 

 

Фронталан, 

групни, 

индивидуални 

 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и дебати, 

усмено излагање 

Стари век 

Друштво и државе Старог истока:  

Појам Старог истока и географски услови тог 

подручја. Најзначајније државе и њихово друштвено 

и државно уређење. Друштво и државе старих Грка и 

Римљана: Најстарија историја Грчке (Критско-

микенско и Хомерско доба), Атина и Спарта, Грчко-

персијски ратови, Пелопонески рат. Хеленизам – 

освајања Александра Великог и његово царство. 

Историја старог Рима у доба краљева, републике и 

царства – друштвени односи и државно уређење, 

освајања, Велика сеоба народа и пад Западног 

римског царства, Балканско полуострво под римском 

влашћу. Религија и културно наслеђе старог века: 

Верска схватања народа Старог истока, Грка и 

Римљана; појава и ширење хришћанства. Култура и 

наука старог века и њихово наслеђе у савременом 

добу.  

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација 

рад на тексту 

 

 

 

 

Фронталан, 

групни, 

индивидуални 

 

 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и дебати, 

усмено излагање 

Средњи век 

 Друштво, држава и култура Велика сеоба народа: 

Варварске државе на територији некадашњег 

Западног римског царства (привреда, друштво и 

утицај римског наслеђа). Развој Франачке државе до 

средине IX века. Особености развоја друштва и 

држава у западној Европи: Натурална привреда и 

организација и врсте властелинских поседа. Феудална 

хијерархија. Основне одлике ранофеудалне државе – 

краљевски двор и дружине. Сталешка монархија као 

држава развијеног феудализма (на примеру 

Француске од XII до XV века). Друштвена и 

политичка улога средњовековних градова (примери 

италијанских градова – комуна). Развој привреде у 

средњовековној Европи: Промене на феудалном 

поседу; одвајање занатства од пољопривреде; обнова, 

развој и уређење градова. Особености развоја 

друштва и државе у Византији: Утицај римског 

наслеђа, покушај обнове Римског царства 

 

 

25 

 

Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација 

рад на тексту 

 

 

Фронталан, 

групни, 

индивидуални 

 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и дебати, 

усмено излагање 
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(Јустинијан), феудализација, значај хришћанства и 

Цркве, односи с Јужним Словенима и осталим 

народима Балкана. Особености развитка исламског 

друштва и државе: Ислам и стварање арабљанске 

државе, друштвено и државно уређење Калифата. 

Односи са Византијом и државама западне Европе. 

Распад Калифата и настанак нових муслиманских 

држава. Средњовековне државе Источних и Западних 

Словена: Примери Русије, Пољске, Чешке. Религија и 

њен утицај на средњовековни свет: Хришћанство, 

ислам и јудаизам као религије Европе и Средоземља. 

Хришћанска црква у западној Европи – улога 

папства, црквени редови, јереси, крсташки ратови. 

Црквени раскол 1054. године. Православна црква и 

њена улога и значај. Јудаизам и ислам. 

Средњовековна култура: Културне области и њихова 

обележја на простору Европе и Средоземља. Култура 

у западној Европи – Каролиншка ренесанса, витешка 

и градска култура, школе и универзитети, уметност. 

Византијска култура – хеленистичко и римско 

наслеђе, уметност, књижевност, ренесанса Палеолога. 

Исламско-арапска култура – наука, филозофија, 

књижевност и уметност. Срби и њихово окружење у 

средњем веку: Насељавање Словена на Балканском 

полуострву. Однос према староседеоцима и суседима. 

Насељавање Мађара и Бугара. Настанак првих 

српских држава. Покрштавање. Последице црквеног 

раскола. Српска држава у немањићком периоду – 

Стефан Немања, проглашење краљевства (Стефан 

Првовенчани) и стицање црквене самосталности 

(Свети Сава), успон и ширење Србије (Урош I, 

Милутин, Стефан Дечански), проглашење царства 

(Стефан Душан). Босна од XII до XIV века – 

богумилство, јачање државе (Стјепан II и Твртко I). 

Дубровник – друштвено и државно уређење. Српска 

средњовековна култура: Књижевност, уметност, 

културне везе са суседима, значајни културно-

историјски споменици. Срби и остали балкански 

народи у борби против Османлија: Слабљење 

балканских држава (Србије, Византије, Бугарске и 

Босне) у другој половини XIV века. Турци Османлије 

и њихова прва освајања, Маричка битка и бој на 

Косову, пад Бугарске, Српска деспотовина; Босна у 

XV веку, пад Србије, Босне, Херцеговине и Зете; 

последице османлијских освајања.  

 

Нови век 

Европа у периоду од XVI до XVIII века Развој 

привреде, друштва и државе од краја XV до краја 

XVIII века: Велика географска открића и њихов 

утицај на европску привреду. Мануфактурна 

производња, пораст трговине и развој банкарства. 

Апсолутистичка монархија, просвећени апсолутизам. 

Културне и верске прилике у Европи: Хуманизам и 

ренесанса – развитак уметности и науке. Реформација 

у Немачкој; калвинизам; особености реформације у 

Енглеској и скандинавским земљама. Реформација у 

Хабзбуршкој монархији. Противреформација 

(католичка реакција) у Европи. Просветитељство; 

развој природних и друштвених наука. Европа и свет 

од краја XVIII до средине XIX века: Развој привреде, 

друштва и државе од краја XVIII до средине XIX 

века: Индустријска револуција и њене последице у 

привреди и друштву; промене у саобраћају и 

трговини; економски либерализам; борба за превласт 

на светском тржишту. Појава и развој радничког 

покрета. Грађанске револуције и појава нације: 

Уставност и начела поделе власти. Особености 
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Монолошко- 

дијалошка, 

демонстрација 

рад на текст 

 

 

Фронталан, 

групни, 

индивидуални 

Активно учествовање у 

настави, сналажење на 

карти, учешће у 

дискусији и 

дебати,тест, усмено 
излагање 
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револуција у појединим земљама (Низоземска, 

Енглеска, Северна Америка, Француска). Економски, 

друштвени и културни корени настанка модерних 

нација. Срби и њихово окружење од XVI до средине 

XIX века Срби и суседни народи под османлијском 

влашћу и стварање националних држава: Државно и 

друштвено уређење Османског царства – положај 

српског народа; облици отпора османској власти; 

улога Пећке патријаршије у историји српског народа; 

учешће српског народа у ратовима хришћанских сила 

против Османлија од XVI до XVIII века; буна против 

дахија и ток Првог српског устанка; организација 

устаничке државе. Други српски устанак – ток 

устанка, борба за добијање аутономије. Владавина 

кнеза Милоша и уређење Кнежевине Србије 

(Сретењски устав, укидање феудализма). 

Уставобранитељи и њихова владавина. Црна Гора – 

настанак државе (Петар I, Петар II и Данило 

Петровић Његош). Национални покрети суседних 

народа (Грка, Румуна, Бугара...). Срби под влашћу 

Хабзбурговаца и Млечана: Српски народ на 

просторима Војне крајине, цивилне Хрватске и 

Славоније; Срби у Далмацији од XVI до XVIII века; 

Босански пашалук од XVI до XVIII века; сеобе Срба, 

Карловачка митрополија и њена улога у историји 

српског народа.  

 

 

Уџбеник:  

 Драгољуб Кочић, Историја за први разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2005. 

 

 

II разред 

Фонд за други разред (2 часа недељно, 74 часа годишње)  

 

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда 
Методе рада Облици рада 

Свет у другој половини XIX и почетком XX века 
Друштвено-економске и културне прилике: 

Економски напредак; друга индустријска револуција. 

Пораст националног богатства у развијеним земљама, 

друштвено раслојавање, грађанске и радничке 

политичке странке. Опште одлике културе. 

Међународни односи: Интересне сфере великих сила 

и подела колонија у Азији и Африци. Формирање 

политичких и војних савеза и међународне кризе. 
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Дијалошка, 

монолошка, 

илустративна, 

текст 

 

 

 

 

Фронталан, 

групни, 

индивидуални 

 

 

 

 

Усмено излагање, тест, 

однос према раду 

Србија, Црна Гора и њихови суседи у другој 

половини XIX и почетком XX века  

Србија у другој половини XIX и почетком XX века: 

Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића, 

намесништво и устав из 1869. године; владавина 

Милана Обреновића, ослободилачки ратови 1876–

1878. године и стицање независности; проглашење 

краљевине, настанак модерних политичких странака, 

Тимочка буна 1883. године, српско-бугарски рат 

1885. године, владавина Александра Обреновића; 

Мајски преврат и успон демократије (Петар I 

Карађорђевић). Културне прилике и привредни развој 

крајем XIX и почетком XX века. Црна Гора у другој 

половини XIX и почетком XX века: Ослободилачки 

рат 1876–1878. године и стицање независности; 

апсолутизам књаза Николе Петровића; устав из 1905. 
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Дијалошка, 

монолошка, 

илустративна, 

текст 

 

Фронталан,гру 

пни,индивидуа 

лни 

 

Усмено излагање, однос 

према раду 
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године и страначке борбе, проглашење краљевине. 

Срби у Аустроугарској у другој половини XIX и 

почетком XX века: Аустро-угарска нагодба и њене 

последице; покрет Светозара Милетића и 

црквеношколска аутономија; положај Срба у Војној 

крајини, цивилној Хрватској и Славонији. Хрватско-

српска коалиција. Босна и Херцеговина под 

аустроугарском влашћу – окупациони режим, 

национални односи, аграрно питање, анексија. 

Балкански ратови: Супротности између балканских 

држава; Балкански савез; Први и Други балкански рат 

и њихов историјски значај. 

Први светски рат и револуције у Русији и Европи 
Први светски рат: Карактер рата и главни фронтови, 

ток рата и најзначајније битке; Фебруарска и 

Октобарска револуција у Русији; револуције у 

Немачкој и Мађарској. Распад царстава. Србија и 

Црна Гора у рату (Церска, Колубарска и Мојковачка 

битка, Солунски фронт); југословенска идеја (Нишка, 

Крфска и Женевска декларација); проглашење 

Краљевине СХС. 
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Дијалошка, 

монолошка, 

илустративна, 

текст 

 

 

 

Фронталан,гру 

пни,индивидуа 

лни 

 

 

Усмено излагање, однос 

према раду, 

ангажованост ученика у 

настави; 

Свет између два светска рата 

 Друштвене, политичке, привредне и културне 

прилике,Друштвене прилике и превирања, криза 

демократије и појава тоталитарних идеја 

(комунизам, фашизам и нацизам); раднички 

покрет; прилике у СССР-у; модернизација 

привреде; велика економска криза и модели 

њеног решавања. Основне одлике развоја 

културе. Међународни односи: Победничке и 

поражене земље; Друштво народа; заоштравање 

међународних односа; грађански рат у Шпанији, 

аншлус Аустрије, Минхенски споразум, пакт 

Рибентроп – Молотов. 
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Дијалошка, 

монолошка, 

илустративн

а, текст 

 

 

 

 

 

 

Фронталан, 

групни, 

индивидуалн

и 

 

 

 

 

 

Усмено излагање, 

однос према раду, 

ангажованост ученика 

у настави, тест 

 

Уџбеник: 

 Иван Бецић, Историја за други разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2012. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија 

реализација треба да буде прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. Садржаје треба прилагођавати 

ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Наставник има слободу да сам одреди распоред и 

динамику активности за сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета. Програм се може допунити садржајима из 

прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају 

(археолошка налазишта, културно-историјски споменици, музејске збирке...). У средњим школама на наставном језику 

неке од националних мањина могу се, осим садржаја из њихове историје који су дати у програму, обрадити и проширени 

наставни садржаји из прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и 

релевантне историографске и етнографскоантрополошке литературе, ученицима пруже могућност да стекну јасну 

представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је био начин живота и које су 

значајне личности обележиле њихову историју. Важно је искористити велике могућности које историја као наративни 

предмет пружа у подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду 

представљени као „прича”, богата информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, појаве и процеси били 

предочени јасно, детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не 

само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и какве су последице проистекле. Посебно место у настави историје 

имају питања, она која поставља наставник ученицима, 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, како у фази утврђивања и 

систематизације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности од циља који наставник жели да оствари, 

питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање 

за појашњењем итд. Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика 
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(индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или домаћи задаци, као што су семинарски радови, презентације, 

самостални и групни пројекти 

Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „оживи” у свом уму, у чему велику помоћ може пружити 

употреба различитих историјских текстова, карата и других извора историјских података (документарни и играни видео 

и дигитални материјали, музејски експонати, илустрације), обилажење културно-историјских споменика и посете 

установама културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да на очигледан и 

сликовит начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на одређеној 

територији. Треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе (беседништва), будући 

да историјски садржаји богате и оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је имати у виду интегративну функцију 

историје, која у образовном систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже ученицима да схвате 

повезаност и условљеност географских, економских и културних услова живота човека кроз простор и време. Треба 

избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и 

најслабији трансфер у стицању других знања и вештина. Како би циљеви наставе историје били што потпуније 

остварени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултиперспективности. Одређене теме, по могућности, 

треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању 

ученика за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Power 

point презентација, коришћење дигиталних аудиовизуелних материјала и израда реферата и матурског рада). 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљ наставе географије 18
у гимназији је развој географског логичког мишљења и стицање нових знања, 

вештина и ставова из области физичке и друштвене географије, географије света и националне географије Србије 

(географским појмовима, појавама, процесима и законитостима), неопходним за разумевање савремене светске 

стварности и развој моралних вредности, толеранције, поштовања и припадности мултиетничком, мултијезичком и 

мултикултуралном свету. 

Задаци наставе географије су да ученици: 

 упознају предмет и методе проучавања природно-географских и друштвено-географских појава, процеса, 

објеката и законитости и њихово деловање на географску средину; 

 препознају и функционално користи корелацију између географије и других природних и друштвених наука; 

 стичу нова знања о законитостима развоја географске средине као резултату деловања природних и 
друштвених појава и процеса; 

 стичу квалитетна знања о природи, становништву, насељености и привреди Србије и њеном положају, месту 

и улози у савременом свету; 

 упознају актуелну и комплексну географску стварност савременог света и развија вредносне ставове 

неопходне за живот и рад; 

 развијају осећања социјалне припадности сопственој нацији и култури и доприноси очувању и неговању 
националног и мултикултуралног идентитета; 

 развијају сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и културних група; 

 анализирају и примењује нове информационо-комуникационе технологије у географији и уочава њихову 

важност у географским сазнањима; 

 развијају свест о значају одрживог развоја, заштити и очувању природне и животне (друштвене) средине; 

 унапређују вештине и способности за проналажење, анализу, примену и саопштавање географских чињеница 

и законитости; 

 унапређују вештине активног, функционалног и кооперативног учења и развија мотивацију за самостално 

учење; 

 развијају способности за учење и образовање током целог живота и укључивање у међународне и 

професионалне процесе. 

 

 

  Други разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

 



98 

Прва београдска гимназија 

 

 

  Трећи разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Циљеви учења: Циљ наставе географије у гимназији је развој географског-логичког мишљења и стицање 

нових знања, вештина, ставова из области физичке идруштвене географије, географије света, националне географије 

 

Србије неопходних за разумевање савремене светске стварности и развој моралних вредности,толеранције, 

поштоваља и припадности мултиетничком, мултијезичком и мултикултуралном свету. 

 
 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образовних 

стандарда 
Методе рада Облици рада 

 

I Увод у регионалну географију 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

монолошка 

дијалошка 

демонстрациона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фронтални 

рад, групни 

рад, 

индивидуални 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системстско праћење 

ученика 

кроз:ангажовање 

ученика на часу, 

проверу немих карата. 

Периодично праћење 

ученика кроз:усмене 

одговоре. 

II Положај, границе и величина територије. 

Географски положај Србије и његов значај. 
Границе и величина Србије 

 

3 

III Природне одлике Србије 
Основне морфотектонске карактеристике 

рељефа. Панонска низија. Планинска област. 

Елементи и фактори климе и клима панонске 

низије. Клима планинске области. Реке Србије. 

Језера и термоминералне воде. Економски 

значај вода. Састав и карактер тла у Србији. 

Биљни и животињски свет. Заштита и 

унапређење природе 

 

 

 

17 

IV Становништво и насеља - Насељавање наше 

територије Број становника, природни 

прираштај, миграције и густина насељености 
Структура становништва - Насеља 

 
8 

V Привреда Србије 
Основне карактеристике привреде Срије. Развој 

и значај пољопривреде Србије . Земљорадња. 

Сточарство ,лов и риболов. Шумарство. 

Основне карактеристике индустрије Србије 

Енергетика. Рударство . Тешка индустрија. Лака 

индустрија. Копнени саобраћај . 

Водени,ваздушни и ПТТ саобраћај. 

Трговина.Туризам. Континентални туризам 

 

 

 

25 

VI Регионалне целине Србије Старовлашко- 

Рашка висија . Косово и Метохија. Јужно 

Поморавље. Источна Србија. Шумадија и 

Поморавље (Западно и Велико). Западна Србија. 
Војводина 

 

13 

VII Срби у бившим Југословенским 

републикама и дијаспори 

Срби у бившим Југословенским републикама. 

Срби у дијаспори 

 
3 

VIII Систематизација градива 2 

 

Корелација : 

са биологијом, хемијом-Природне одлике Србије; са историјом, биологијом, демографијом - Становништво и 

насеља; са биологијом, хемијом -Привредне одлике Србије 

Уџбеник: 

– Географија за III разред гимназије, М.Грчић, С.Станковић, Љ.Гавриловић, С.Радовановић, 
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– М.Степић, С.Ђурђић, Завод за уџбрнике,Београд 

Литература за наставника: 

– Балканско Полуострво-Ј.Цвијић,С.Станковић 

– Језера Србије 

– Туризам Србије, Д.Дукић, Љ.Гавриловић 

– Хидрологија, Д.Дукић,Љ.Гавриловић 

– Реке Србије,М.Грчић 

– Индустријска географија, Попис становништва 2011.РСЗ Србије 

 

БИОЛОГИЈА 

Циљ наставе биологије19 
је да ученици развију биолошку, општу научну и језичку писменост, да развију 

способности, вештине и ставове корисне у свакодневном животу, да развију мотивацију за учење и интересовања за 

биологију као науку уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану 

животну средину. 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

 усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као основ за академско образовање и 
професионални развој; 

 разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и 

општих норми понашања према околини у којој живе; 

 стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 

 развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 

 развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема; 

 развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у 

биологији као науци; 

 развију способност коришћења информационих технологија; 

 развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података; 

 развију способност за самостално истраживање; 

 развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко 

учење; 

 прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске 

културне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни 

задаци; 

 развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота; 

 развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге разлике међу 

људима; 

 оспособе се за самостално и целоживотно учење. 

 

 

  Други разред - Природно-математички смер  

 

Циљеви учења: упознавање са карактеристикама појединих група бескичмењака и хордата, упознавање са 

грађом организама и уочавање усложњавања те грађе кроз њихов еволутивни развој, упознавање са болестима које 

изазивају поједине животиње, коришћење једноставнијих кључева за детерминацију животиња. 

У II разреду гимназије природно-математичког смера изучава се морфологија и систематика животиња, са 

еволуцијом и еколошким приступом. 

На нивоу обавештености ученици треба да савладају систематику животиња; да знају главне карактеристике 
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појединих група бескичмењака и кичмењака и карактеристичне представнике 

На нивоу разумевања ученици треба да добро познају грађу организама и уоче усложњавање те грађе кроз 

њихов еволутивни развој; да познају карактеристике таксономских категорија и главних представника фамилија. 

Ученици ово градиво треба самостално да излажу. 

На нивоу примене ученици треба у основи да препознају представнике основних таксономских категорија, да 

уоче суштину еволутивних промена код животиња, да снвате суштину и значај еколошких и еволутивних адаптивних 

промена, да самостално користе једноставне кључеве за детерминацију, да га примене при прављењу збирки љуштура 

бескичмењака или инсеката, костију кичмењака и да самостално раде истраживачке радове, есеје и презентације. 

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

с 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда 
Методе рада Облици рада 

Царство Протиста хетеротрофни протисти 6 монолошко- фронтални усмено испитивање, 

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

с 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда 
Методе рада Облици рада 

са бичевима; хетеротрофни протисти  дијалошка рад, контролне вежбе, 

амебоидног избледа, хетеротрофни протисти илустративна. индивидуални семинарски радови, 

који образују споре. хетеротрофни протисти демонстративна рад, рад у практични радови, 

са трепљама практични паровима . презентације, активно 
 радови групни рад учешће у настави 

Морфологија и систематика     

бескичмењака     

ткива- подела и грађа; симетрије и телесне     

дупље; сунђери – одсуство ткива и органа,     

класификација дупљари; телесна     

организација и класификација; пљоснати     

црви- одлике телесне организације,     

класификација; ваљкасти црви- одлике 

организације и значај паразитских врста; 
41 

   

мекушци- одлике телесне организације,    усмено испитивање, 

класификација; чланковити црви- одлике    контролне вежбе, 

телесне организације и класификација;    семинарски радови, 

зглавкари- одлике телесне организације и    практични радови, 

класификација (пауци, ракови, инсекти и    презентације, 

стоноге); бодљокошци- специфична    активно учешће у настави, 

организација и класификација    детерминација животиња 

Морфологија и систематика хордата    помоћу кључа 
хордати, одлике, класификација, нижи     

хордати ; плашташи- опште одлике,     

класификација; кичмењаци- упоредни     

преглед грађе система органа; рибе- порекло 
и развој; водоземци -порекло и развој; 

23 
   

гмизавци- порекло и развој; птице-порекло и     

развој; сисари-порекло и развој ; принципи и     

методе идентификације риба, жаба,     

гмизаваца и птица.     

Корелација: 

Биологија прва година- техника микроскопирања. Математика- симетрија. Биологија прва година- кључеви за 

детерминацију 

Уџбеник: 

 Имре Кризманић, Мирјана Унчанин, Биологија 2, уџбеник биологије за 2. разред гимназије ПМ смера, НОВИ 

ЛОГОС, Београд ) 

Литература за наставника: 

Стручна литература. Илустроване енциклопедије. 
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  Друштвено-језички смер  

 

Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу, научну и језичку писменост, да развију 

способности, вештине и ставове, корисне у свакодневном животу, да развију мотивацију за учење и интересовања за 

биологију као науку. У другом разреду друштвено-језичког смера циљ је упознати сложену проблематику из области 

физиологије биљака, морфологије и систематике животиња, екологије и заштите животне средине. Кроз посебан 

приступ гледања на морфологију и систематику животиња и физиологију биљака, отвара се неопходан предуслов за 

разумевање сложених еколошких законитости. 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

 идентификује животиње помоћу кључева усаглашених са моделом „дрво живота“, и дискутује о њиховим 

филогенетским односима и разноврсности 

 прикупи податке и компаративно прикаже грађу органа и органских система код различитих група 

животиња идентификујући њихову сличност и јединство порекла у општем плану грађе 

 учествује, самостално или у групи, у прикупљању, презентацији, тумачењу и података о начину живота, 

пореклу и распрострањености хетеротрофних протиста и животиња 

 

 процењује утицај промена у спољашњој средини (укључујући утицај човека) на распрострањеност 

хетеротрофних протиста и животиња и утицај човека на правце тих промена 

 доводи у везу начине размножавања са животним циклусима животиња на методски одабраним 

представницима 

 примењује заштиту од болести које изазивају хетеротрофни протисти и животиње. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. Стан. Методе рада Облици рада 

I Физиологија биљака Водни режим 

биљака. Значај воде за живот биљака. 

Примање воде преко корена, кретање воде 

кроз биљку, транспирација. Фотосинтеза. 

Аутотрофни и хетеротрофни организми. 

Значај фотосинтезе за одржавање живота на 

Земљи. Грађа хлоропласта и пигменти. 

Механизми фотосинтезе. Фактори који утичу 

на фотосинтезу. Дисање. Утицај спољашњих 

фактора на дисање. Примање и функција 

минералних елемената. Неопходни елементи. 

Примање минералних соли и јона; активни 

транспорт. Развиће биљака. Животни циклус 

биљака. Биљни хормони. Деоба и растење 

ћелија. Клијање и дорманција семена. 

Растење и развиће вегетативних органа. 

Развиће плода и семена. Мировање. Покрети 
биљака. 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 
монолошка, 

дијалошка, 

рад на тексту, 

активне 

наставне 

методе (метода 

демонстрације, 

метода 

илустрације, 

метода 

практичних и 

лабораторијски 

х радова), 

 

 

 

 

 

 

фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 

 

 

 
усмена провера 

знања, израда 

домаћих задатака, 

праћење активности 

ученика и праћење 

учешћа у различитим 

облицима групног 

рада 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оства 

образ. стандарда Методе рада Облици рада 

II Морфологија и систематика 

бескичмењака Организација животиња. 

Ткива, врсте и њихова карактеристика, 

органи, органски системи и организам као 

целина. Симетрија животиња. Принципи 

научног класификовања животиња, 

систематске категорије. Хетеротрофни 

протисти. Грађа и функција једноћелијских 

организама, класификација и филогенија. 

Значај хетеротрофних протиста. Метазоа. 

Порекло вишећеличности. Паразоа, Плакозоа 

и Сунђери. Организација, класификација. 

Еуметазоа. Дупљари, одлике. Смена 

генерација код книдарија, класификација и 

значај. Пљоснати црви. Одлике телесне 

организације, класификација. Адаптација на 

паразитски начин живота. Значајне 

паразитске врсте. Организација немертина и 

филогенетски значај пљоснатих црва. 

Псеудоцеломата, одлике, распрострањење и 

значај нематода. Значајне паразитске врсте. 

Целомата. Појава и значај целома, правци 

развоја целомата. Мекушци. Одлике, 

класификација, распрострањење и значај. 

Прстенасти (чланковити) црви. Одлике, 

класификација, распрострањење и значај. 

Зглавкари. Одлике, класификација са кратким 

одликама главних група и распрострањење. 

Пауколике животиње. Одлике, 

класификација. Отровне врсте. Врсте значајне 

као паразити и вектори заразних обољења. 

Ракови. Одлике, класификација и значај. 

Инсекти. Одлике, распрострањење, 

класификација. Улога инсеката у хуманој и 

ветеринарској медицини и економији 
природе. Бодљокошци. Одлике, 
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усмена провера знања, 

израда домаћих 

задатака, праћење 

активности ученика и 

праћење учешћа у 

различитим облицима 

групног рада 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оства 

образ. стандарда Методе рада Облици рада 

распрострањење, класификација.     

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оств. 

образ. стандарда Методе рада Облици рада 

 
 

III Морфологија и систематика хордата 
Хордате. Организација, порекло и правци 
еволуције и класификација. 

Плашташи и копљасте рибице. Одлике, 

начин живота, класификација. 

Морфолошке одлике кичмењака,. 

Опште одлике: рибе, водоземци, 

гмизавци, птице и сисари. 

 

 

 

14 

монолошка, 

дијалошка, 

рад на тексту, 

м. активне 

наставе, м. 
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илустрације, 
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лаборат радова), 
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103 

Прва београдска гимназија 

 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оства 

образ. стандарда Методе рада Облици рада 

IV Екологија и заштита животне средине 

1. Основни појмови и принципи екологије; 

Дефиниција, предмет испитивања и значај 

екологије. Услови живота и појам еколошких 

фактора. Однос организама и животне 

средине. Класификација еколошких фактора. 

Адаптације на различите услове живота. 

Животна форма – појам, примери и 

класификација. Еколошка ниша – појам, 

примери и савремена схватања. Животно 

станиште и појам биотопа. Појам популације 

и њене основне одлике. Густина популације. 

Просторни односи. Наталитет и морталитет. 

Узрасна и полна структура популације. 

Растење и промена бројности популације. 

Животна заједница (биоценоза) као систем 

популација. Структура и класификација 

животних заједница. Сувоземне и водене 

заједнице. Фотосинтеза и односи исхране. 

Типови и специјализација исхране. Ланци и 

мреже ланаца исхране. Еколошке пирамиде. 

Екосистем као јединство биотопа и 

биоценозе. Кружење материје и протицање 

енергије кроз екосистем. Органски 

продуктивитет екосистема. Преображаји 

екосистема. Груписање и класификација 

екосистема. Биосфера – јединствени 

еколошки систем Земље. Биогеохемијски 

циклуси у биосфери. Процеси кружења 

угљеника, азота, кисеоника и воде. Животне 

области. Област мора и океана. Област 

копнених вода. Сувоземна област живота. 

2. Заштита и унапређивање животне 

средине и одрживи развој Концепт 

одрживог развоја. Човек и његов однос према 

неживој и живој природи. Еколошке промене 

у природи под дејством човека. Промене 

физичких услова средине. Промене у саставу 

живог света. Процеси доместификације 

земљишта, биљака и животиња. Процеси 

урбанизације и индустријализације. 

Генетички и здравствени ефекти нарушене и 

загађене животне средине. Појам, извори и 

врсте загађивања и нарушавања животне 

средине и могућности заштите. Извори 

загађивања вода, ваздуха, земљишта и хране. 
Системи праћења стања животне средине. 
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Прва београдска гимназија 

 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оства 

образ. стандарда Методе рада Облици рада 

Бука и вибрације. Зрачење. Еколошке основе 

просторног планирања и уређења простора. 

3. Заштита природе Проблеми 

угрожености и заштите живе и неживе 

природе. Савремени приступи и могућности 

заштите угрожене флоре, фауне екосистема и 

предеоних целина. Пројектна активност: 

тимски истраживачки пројекат везан за 

проблематику угрожавања непосредне 

животне средине уз поштовање принципа 
одрживог развоја. 

    

Корелација: 

Биологија – Хемија (Хемијски загађивачи животне средине, хемијски отпад; Хормони, значај, улога; Органска 

једињења са сумпором и азотом; Екстракција пигмената из зеленог лишћа); Биологија – Физика (Настанак и 

карактеристике електромагнетних таласа; Квантна природа светлости); Биологија – Медицинска паразитологија 

(Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Taenia solium). 

Уџбеник: 

 Б. Петров, М. Калезић, Р. Коњевић, Д. Лакушић и С. Јовановић, Биологија за други разред гимназије 

друштвено-језичког смера, Београд, Завод за уџбенике, 2003.    

Литература за наставника: 

 Биодиверзитет и нови миленијум (Д. Лакушић), Београд, 2001. 

 Црвена књига флоре Србије (В. Стевановић), Београд, 1995. 

 Велики атлас животиња (Г. Веверс), Љубљана, 1989. 

 

  Трећи разред  

 

Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о 

грађи и функционисању човечјег организма, развијају здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај 

репродуктивног здравља, да стекну знања о биологији развића и користе их у разјашњењу постанка врста. 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

 дискутује о хијерархији нивоа организације живих система и њиховој повезаности према функцији, 

физиолошким и метаболичким процесима 

 прикаже еволуционо-филогенетски развој функција система органа животиња у контескту развоја 
сложенијих физиолошких регулаторних система на једноставним примерима 

 илуструје везу између промена у спољашњој средини и промена у понашању и физиологији 

(аклиматизација и аклимација) регулатора и конформиста у контексту одржавања хомеостазе 

 реши једноставне проблемске ситуације на тему успостављања нарушене хомеостазе 

 тумачи резултате биохемијске и хематолошке анализе крви и урина и познаје могућности и ограничења 

своје крвне групе у погледу трансфузије и трансплантације 

 интерпретира утицај савременог начина живота на развој метаболичких и аутоимунских болести 

 представи и протумачи податке добијене у једноставниим истраживањима о физиолошким процесима 

биљака, животиња и човека. 

Природно-математички смер 

Циљеви наставе биологије у трећем разреду природно-математичког смера су: 

 да ученици упознају процесе унутар биљних и животињских организама; 

 да схвате основне принципе функционисања живих система; 

 да разумеју механизме регулације функционисања живих система; 

 да схвате односе организационих нивоа почев од најнижег, па до највишег. 
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Прва београдска гимназија 

 

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а
 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. oбраз. Станд. 
Методе рада Облици рада 

I Физиологија биљака 

Водни режим биљака. Значај воде за живот 

биљака. Примање воде преко корена, кретање 

воде кроз биљку, транспирација. Фотосинтеза. 

Аутотрофни и хетеротрофни организми. Значај 

фотосинтезе за одржавање живота на Земљи. 

Грађа хлоропласта и пигменти. Механизми 

фотосинтезе. Фактори који утичу на 

фотосинтезу. Дисање. Утицај спољашњих 

фактора на дисање. Примање и функција 

минералних елемената. Неопходни елементи. 

Примање минералних соли и јона; активни 

транспорт. Развиће биљака. Животни циклус 

биљака. Биљни хормони. Деоба и растење 

ћелија. Клијање и дорманција семена. Растење 

и развиће вегетативних органа. Развиће плода и 
семена. Мировање. Покрети биљака. 
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израда домаћих 

задатака, праћење 

активности ученика и 

праћење учешћа у 

различитим облицима 

групног рада 

II Физиологија животиња 

Увод у физиологију животиња; Адаптације. 

Конформисти и регулатори и принципи 

функционисања живих система. Динамичка 

организација ћелија – улога органела. Хемијски 

састав ћелије (неоргански састојци). Хемијски 

састав ћелије (органски састојци). Органски 

састојци ћелије – протеини. Органски састојци 

ћелије –нуклеинске киселине. Транспорт кроз 

ћелијску мембрану. Ћелијска мембрана. 

Промет материје и енергије у ћелији – ензими. 

Мембрански потенцијал. Увод у нервни систем 

– рецепторско ефекторни систем. Нервна 

ћелија и акциони потенцијал. Нервно-мишићна 

синапса. Ефектори. Централни нервни систем. 

Централна синапса. Функционалне одлике 

централног нервног система. Функција 

кичмене мождине. Аутономни нервни систем. 

Функција можданог стабла. Функција малог 

мозга. Функција међумозга. Функција предњег 

мозга. Учење и памћење. Сан и спавање. Чула. 

Кожа као чулни орган.Чуло укуса и мириса. 

Чуло слуха и равнотеже. Чуло вида. 

Физиологија телесних течности. Имуни систем. 

Еволуција система за циркулацију. Анатомија 

срца сисара . Регулација срчаног рада. Срчани 

циклус. Крвни судови. Систем органа за 

дисање. Анатомија плућа кичмењака. Дисајни 

покрети и регулација дисања. Плућно и 

ћелијско дисање. Систем органа за варење. 

Типови варења у животињском свету. Варење у 

цревима. Апсорпција сварених материја у 

танком цреву. Систем органа за излучивање. 

Осморегулација код бескичмењака и 

кичмењака. Функционална анатомија бубрега 

сисара. Механизам стварања мокраће. 

Ендокрине жлезде и хуморална регулација. 

Веза хипоталамус-хипофиза. Штитна жлезда- 

тиреоидеа. Параштитне жлезде. Надбубрежне 

жлезде. Ендокрини панкреас. Полне жлезде. 

Остали органи са ендокрином функцијом. 

Регулација секреције хормона-повратна спрега. 

Промет енергије и терморегулација. Базални 

метаболизам и калориметрија. Температура 
тела, Ендотермне и ектотермне животиње. 
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Прва београдска гимназија 

 

 

Корелација: 

Биологија – Хемија (Хормони, значај, улога; Органска једињења са сумпором и азотом; Екстракција пигмената 

из зеленог лишћа); Биологија – Физика (Настанак и карактеристике електромагнетних таласа; Квантна природа 

светлости); Биологија – Анатомија (Анатомска грађа органских система код човека). 

Уџбеник: 

 Р. Коњевић, Г.Цвијић, Ј.Ђорђевић, Н.Недељковић, Биологија за трећи разред гимназије природно-

математичког смера Београд, Завод за уџбенике, 2004.  

Литература за наставника: 

 Биодиверзитет и нови миленијум (Д. Лакушић), Београд, 2001. 

 Црвена књига флоре Србије (В. Стевановић), Београд, 1995. 

 Велики атлас животиња (Г. Веверс), Љубљана, 1989. 

 Велика илустрована енциклопедија – Човек, Београд, Младинска књига, 2007. 

 

  Друштвено-језички смер  

 

У III разреду изучава се физиологија животиња, биологија развића животиња, наслеђивање биолошких 

особина, молекуларна биологија и еволуциона биологија. 

Физиологију животиња треба да савладају на основу већ стечених знања на елементарном нивоу; динамичку 

организацију ћелије , све органске системе и њихово функционисање у целини. 

На нивоу разумевања ученици треба самостално да разумеју биохемијске и физиолошке процесе на нивоу 

ћелије и организма. 

На нивоу примене ученици треба , уз познавање садржаја у целини , да самостално излажу, да изводе критичке 

ставове и закључке, да разумеју суштину биохемијских и физиолошких процеса и законитости, да сагледавају и 

постављају проблем и да га уз помоћ наставника или самостално, практично решавају. 

Есеје, презентације и истраживачке радове треба да ураде уз коришћење шире литературе и претраживањем 

Интернета. 

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

 

о
в
а Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Образ. станд Методе рада Облици рада 

Физиологија животиња 

Биолошке адаптације. Динамичка организација 

ћелије. Нервни систем. Чула. Систем за 

циркулацију телесних течности. Систем органа за 

дисање. Систем органа за варење и апсорпцију 

хране. Систем органа за излучивање. Ендокрине 

жлезде и хуморална регулација. 

 

 

 
38 

 
монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна, 

илустративна, 

рад на тексту 

 

 
фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 

усменом провером 

знања, тест, на основу 

активности ученика 

учешћем у различитим 

облицима групног 

рада 

 

Биологија развића 

Гаметогенеза. Оплођење. Рани ступњеви 

ембриогенезе и органогенезе. Екстраембрионалне 

структуре. Послеембрионално развиће. 

Индивидуално развиће. 

 

 

8 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна, 

рад на тексту, 

примена 

образовних игара 

 
 

фронтални, 

групни, 

индивидуални 

Израдa домаћих 

задатака, усменa 

проверa знања, 

на основу активности 

ученика, учешћа у 

различитим облицима 
групног рада 
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Молекуларна биологија 

Молекуларна организација ћелије. Нуклеинске 

киселине. Протеини. Геном и ген. Репликација 

ДНК. Транскрипција. Транслација. Молекуларна 

биотехнологија. 

 

 

9 

 

 

 
монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна, 

рад на тексту, 

примена 

образовних игара 

 

 

 

 

фронтални, 

групни, 

индивидуални 

Усменa и писмена 

проверa знања, 

активности ученика, 

истраживачки рад, 

учешћа у различитим 

облицима групног 

рада 

Механизми наслеђивања 

Правила наслеђивања. Хромозомска основа 

наслеђивања. 

Рекомбинације. Мутације. 

Популациона генетика. Генетика човека. 

 

 
12 

Усменa проверa 

знања, на основу 

активности ученика, 

учешћа у различитим 

облицима групног 
рада 

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

 

о
в
а Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Образ. станд Методе рада Облици рада 

Основни принципи еволуционе биологије 

Теорије еволуције. Савремена теорија еволуције. 
Постанак врста. 

Постанак живота. Фосили. 

Еволуција човека. 

 

 
5 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна, рад 

на тексту, примена 

образовних игара 

фронтални, 

групни, 

индивидуални 

усменом провером 

знања, на основу 

активности ученика, 

израдом презентација, 

учешћа у различитим 
облицима групн рада 

Корелација: 

Биологија-Хемија (Хемијски састав ћелије/Хемијски елементи; Транспорт кроз ћелијску мембрану/ Дисперзни 

систем; Промет материје и енергије у ћелији/ Хемијске реакције, Ендокрини систем/ Хормони; Систем органа за 

варење/Органска једињења, витамини; Биологија-Географија (Постанак живота/Хипотезе о настанку Земље); 

Биологија-Историја (Еволуција човека/ Историјска периодизација); Биологија/Физика (Чуло слуха/Акустика; Чуло 

вида/ Оптика; Систем органа за циркулацију /Узајамно деловање тела,сила притиска) 

Биологија / Физичко васпитање (Ефектори / Атлетика; Систем органа за циркулацију/ Атлетика) 

Уџбеник: 

 Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић и др. Биологија за 3. разред гимназије друштвено-језичког смера, Завод за 

уџбенике, Београд , 2004   

Литература за наставника: 

 Вукосава Давидовић, Упоредна физиологија , Завод за уџбенике, Београд, 2003.године 

 Мира Пашић , Физиологија нервног система , Научна књига, Београд ,1987.године 

 Гордана Цвијић, Војислав Петровић , Ендокринологија,општа и упоредна , Завод за уџбенике Београд 

,1997.године 

 Драгослав Маринковић, Никола Туцић , Владимир Кекић , Научна књига, Београд, 1987. 

 

 

  Четврти разред - Природно-математички смер  

 

Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу, научну и језичку писменост, да развију 

способности, вештине и ставове, корисне у свакодневном животу, да развију мотивацију за учење и интересовања за 

биологију као науку. У четвртом разреду природно-математичког смера се изучава биологија развића а ништа у 

природи није тако фасцинантно као настанак новог живота. Зато је циљ да се знања стечена у овој области користе у 

разјашњавању постанка различитих врста а која у медицини имају практичну примену (вештачко оплођење, 

клонирање). Циљ молекуларне биологије (која се такође изучава у овом разреду) је да се на молекуларном нивоу 

објасне законитости наслеђивања. Еволуциони принцип настанка и развоја живота има за циљ остварење нових 

видика на ову тему. Јединство абиогеног и биогеног дела природе је законитост екологије и заштите животне средине, 

чији су циљеви шире посматрање и сагледавање функционисања наше планете. 
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По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

 учествује у дискусији о постанку, јединственом пореклу и еволуцији живота на Земљи кроз универзалност 

молекуларно-биолошких процеса 

 изолује ДНК и РНК и повезује структуру и функцију нуклеинских киселина и протеина са применом у 

биотехнологији 

 упореди процесе настанка полних ћелија и разликује ступњеве онтогенетског развића животиња на 

микропрепаратима, моделима и илустрацијама 

 користи генетичке термине у дискусији о наслеђивању (ген, алел, хромозом, геном, генотип, фенотип) и 

решава једноставне задатке из генетике применом Менделових правила наслеђивања 

 препознаје симптоме и начине генетичке детерминације најчешћих наследних болести човека 

 демонстрира, на примерима, значај генетичке варијабилности у популацији за деловање еволуционих 

механизама и постанак врста 

 повезује еколошке нивое организације живог света и тумачи односе међу члановима екосистема са 

аспекта њихове коеволуције 

 кроз биогеохемијске циклусе тумачи како екосистеми утичу једни на друге и повезује их са глобалним 

последицама загађења животне средине 

 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
 Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. Станд. 
Методе рада Облици рада 

I Биологија развића животиња 

Полне ћелије (гамети): Оогенеза; 

Сперматогенеза. Оплођење: Спољашње и 

унутрашње оплођење; Овипарност, 

ововипарност, вивипарност; Врсте јајних ћелија 

и начин деобе јајних ћелија. Рани ступњеви 

ембриогенезе: Ембрионална индукција; 

детерминација и диференцијација ћелије. Раст 

ћелије, органа и организма. Ембрионални 

омотачи. Постембрионално развиће: 

Метаморфоза и регенерација. Старење. 

Онтогенетско развиће. Пренатални период: 

преембрионални, ембрионални и фетални 

период. Рађање и неонатални период. Јувенилни 

период: препубертални и пубертални период. 

Адултни период. Вежба: посматрање трајних 

микроскопских препарата или одговарајућих 

модела различитих ступњева онтогенетског 
развића. 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

 

 

 
монолошка, 

дијалошка, 

рад на тексту, 

активне наставне 

методе (метода 

демонстрације, 

метода 

илустрације, 

метода 

практичних и 

лабораторијских 

радова) 

 

 

 

 

 

 

 
фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 

 

 

 

 
усмена провера знања, 

израда домаћих 

задатака, праћење 

активности ученика и 

праћење учешћа у 

различитим облицима 

групног рада 
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Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

Начин остваривања програма Начин провере ост. 

образ. станд 
Методе рада Облици рада 

II Молекуларна биологија 

Предмет и значај изучавања молекуларне 

биологије. Молекулска основа биолошких 

процеса. Интердисциплинарност молекуларне 

биологије. Молекулске основе наслеђивања. 

Нуклеинске киселине и њихова основна 

структура. Структура и функција ДНК као 

молекулска основа за очување и преношење 

генетских информација. Репликација ДНК. 

Структура РНК. Врсте и функције РНК. 

Биосинтеза беланчевина. Генетички код, 

транскрипција, транслација и биосинтеза 

протеина. Улога рибозома у биосинтези 

протеина. Гени. Дефиниција гена на 

молекуларном нивоу. Молекулско објашњење 

односа гена, протеина као генских производа и 

генотипских особина. Биохемијска основа 

развића и диференцијација организама. 

Генетички инжењеринг. Могућности 
интервенисања и мењања наследног материјала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

монолошка, 

дијалошка, 

рад на тексту, 

активне наставне 

методе (метода 

демонстрације, 

метода 

илустрације, 

метода 

практичних и 

лабораторијских 

радова) 

 

 

 

 

 

 

 

фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 

 

 

 

 
 

усмена провера знања, 

израда домаћих 

задатака, праћење 

активности ученика и 

праћење учешћа у 

различитим облицима 

групног рада 

 

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

с 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. станд 
Методе рада Облици рада 

III Наслеђивање биолошких особина 

Организација и механизми преношења 

генетичког материјала. Основна правила 

наслеђивања. Извори генетичке варијабилности; 

комбиновање гена и хромозома. Промене 

генетичког материјала. Генске мутације – 

постанак, учесталост и ефекат дејства. 

Механизми поправке ДНК оштећења. 

Хромозомске аберације. Типови и примери 

наслеђивања особина код биљака и животиња. 

Утицај средине на изазивање наследних 

промена. Јонизујућа зрачења као изазивачи 

наследних промена. Генетичка контрола 

развића. Варијабилност и наслеђивање 
квантитативних особина. Генетичка структура 

 

 

 

 

 

 
29 

 

монолошка, 

дијалошка, 

рад на тексту, 

активне наставне 

методе (м. 

демонстрације, 

м. илустрације, 

метода 

практичних и 

лабораторијских 

радова) 

 

 

 

 

 
фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 

 

 

усмена провера знања, 

израда домаћих 

задатака, праћење 

активности ученика и 

праћење учешћа у 

различитим облицима 

групног рада 

 

 

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

с 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. станд 
Методе рада Облици рада 

популација. Динамика одржавања генетичке 

полиморфности популације. Вештачка 

селекција и оплемењивање биљака и животиња. 

Наследност и варирање особина код људи. 

Наследне болести. Генетичка условљеност 

човековог понашања. Вежба: израда родослова. 
Вежба: израда рачунских задатака из генетике. 
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Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

са
 Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. станд 
Методе рада Облици рада 

IV Еволуциона биологија 

Абиогена еволуција и постанак органских 

система. Постанак првобитних организама. 

Најважнији ступњеви у процесу еволуције 

живота на Земљи. Филогенетски развој живих 

бића (биљака и животиња). Еволуционе теорије. 

Дарвинизам и савремена објашњења 

еволуционих процеса. Механизми еволуционих 

процеса; мутације, генетички дрифт, проток 

гена. Природна селекција. Адаптација и 

природна селекција. Коеволуција у еколошким 

системима. Постанак врста и теорије 

специјације. Постанак еволуционих новина. 

Порекло човека. Биолошка и културна 

еволуција човека. Социобиологија. Утицај 

човека на правац и брзину еволуционих 
процеса. 

 

 

 

 

 

 

 
18 

 

 
монолошка, 

дијалошка, 

рад на тексту, 

активне наставне 

методе (метода 

демонстрације, 

метода 

илустрације, 

метода 

практичних и 

лабораторијских 

радова) 

 

 

 

 

 

 
фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 

 

 

 
усмена провера знања, 

израда домаћих 

задатака, праћење 

активности ученика и 

праћење учешћа у 

различитим облицима 

групног рада 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. станд Методе рада Облици рада 

V Основни принципи и појмови екологије 

Основни појмови и принципи екологије. 

Дефиниција, предмет испитивања и значај 

екологије. Услови живота и појам еколошких 

фактора. Однос организма и животне средине. 

Класификација еколошких фактора. 

Климатски фактори (топлота, светлост, вода и 

влажност, ваздушни покрети), едафски 

фактори, хемизам средине, биотички фактори. 

Дејство и значај еколошких фактора. 

Еколошка валенца. Адаптација на различите 

услове живота. Животна форма – појам, 

примери и класификација. Појам популације и 

њене основне одлике. Бројност и густина 

популације. Просторни распоред. Наталитет и 

морталитет. Узрасна и полна структура 

популације. Промена бројности популације. 

Животна заједница (биоценоза) као систем 

популација. Састав и структура животних 

заједница. Трофички односи и типови исхране. 

Ланци и мреже ланаца исхране. Трофичке 

пирамиде. Еколошка ниша – појам, примери. 

Животно станиште. Екосистем као јединство 

биотопа и биоценозе. Кружење материје и 

протицање енергије кроз екосистем. Типови и 

класификација екосистема. Преображаји 

екосистема.  Биосфера – јединствени 

еколошки систем Земље. Биогеохемијски 

циклуси у биосфери. Процеси кружења 

угљеника, кисеоника, азота и воде. Биотички 
системи биосфере. Еколошки системи. 
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монолошка, 

дијалошка, 

рад на тексту, 

активне наставне 

методе (метода 

демонстрације, 

метода 

илустрације, 

метода 

практичних и 

лабораторијских 

радова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усмена провера знања, 

израда домаћих 

задатака, праћење 

активности ученика и 

праћење учешћа у 

различитим облицима 

групног рада 

 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. станд Методе рада Облици рада 

Животне области. Област мора и океана. 

Област копнених вода. Сувоземна област 

живота. 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. 
стандарда 

Методе рада Облици рада 

VI Заштита и унапређење животне 

средине 

1. Заштита и унапређивање животне 

средине и одрживи развој 

Концепт одрживог развоја. Човек и његов 

однос према неживој и живој природи. 

Еколошке промене у природи под утицајем 

човека. Промене физичких услова средине. 

Промене у саставу живог света. Процеси 

доместификације земљишта, биљака и 

животиња. Процеси урбанизације и 

индустријализације. Генетички и 

здравствени ефекти нарушене и загађене 

животне средине. Појам, извори и врсте 

загађивања и нарушавања животне средине и 

могућности заштите. Извори загађивања 

вода, ваздуха, земљишта и хране. Системи 

праћења стања животне средине. Бука. 

Деловање буке на организам човека и 

заштитне мере против буке. Вибрације. 

Зрачење. Природно и вештачко зрачење. 

Биолошки ефекти зрачења. Проблем 

депоновања радиоактивних отпадака. 

Контрола и заштита. Принципи и методе 

планирања и уређивања простора. Еколошке 

основе просторног планирања и уређења 

простора. Вежбе: Прикупљање података о 

стању и угрожености животне средине и 

предлагање одговарајућих мера заштите. 

2. Заштита природе Проблеми 

угрожености и заштита живе и неживе 

природе. Савремени приступ и могућности 

заштите угрожене флоре, фауне и животних 

заједница. Могућности рекултивације и 

ревитализације екосистема и предела. 

Пројектна активност: тимски истраживачки 

пројекат везан за проблематику угрожавања 

непосредне животне средине уз поштовање 
принципа одрживог развоја. 
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монолошка, 

дијалошка, 

рад на тексту, 

активне наставне 

методе (метода 

демонстрације, 

метода 

илустрације, 

метода 

практичних и 

лабораторијских 

радова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

усмена провера 

знања, израда 

домаћих задатака, 

праћење активности 

ученика и праћење 

учешћа у различитим 

облицима групног 

рада 

Корелација: 

Биологија – Хемија (Хемијски загађивачи животне средине, хемијски отпад, Нуклеинске киселине, структура 

и функција, Аминокиселине, структура, својства; Протеини – структура, значај и улога у изградњи живих ћелија); 

Биологија – Психологија (Динамика личности (извори људског понашања; Значај ендокриних жлезда за психички 

живот и понашање). 

Уџбеник: 

 Д. Цветковић, Д. Лакушић, Г. Матић, А. Кораћ и С. Јовановић, Биологија за четврти разред гимназије 

природно-математичког смера,  Београд, Завод за уџбенике, 2005.  

Литература за наставника: 

o Генетика (Д. Маринковић), Београд, 1999. 

o Геном (М. Ридли), Београд, 2001. 

o Црвена књига флоре Србије (В. Стевановић), Београд, 1995. 
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MATEMATIKA 

Циљ наставе математике20 у гимназији јесте: да ученици усвоје елементарне математичке компетенције 

(знања, вештине и вредносне ставове) које су потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву и које 

ће да оспособе ученике за примену усвојених математичких знања (у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе) и за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању 

менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе математике су да ученици: 

 развијају логичко и апстрактно мишљење; 

 развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика; 

 развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 

 разликују геометријскеобјекате и њихове узајамне односе и трансформације; 

 разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 

 развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду, креативност; 

развијају радне навике и способности за самостални и групни рад; формирају систем вредности; 

 стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за правилно 

коришћење стручне литературе; 

 формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 

 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. 

РЕДОВНА НАСТАВА 

Утврђена су три модела наставних планова и програма математике за гимназије: М2 (4 + 3 + 2 + 2 = 11) – за 

друштвено-језички смер гимназије; 

М3 (4 + 5 + 5 + 4 =18) – за природно-математички смер гимназије; 

 

 

  Други разред - Природно-математички смер  

 

Циљ наставе математике у гимназији јесте: да ученици усвоје елементарнe математичкe компетенције 

(знања, вештине и вредносне ставове) које су потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву и које 

ће да оспособе ученике за примену усвојених математичких знања (у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе) и за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању 

менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе математике су да ученици: 

 развијају логичко и апстрактно мишљење; 

 развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика; 

 развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 

 разликују геометријскеобјекате и њихове узајамне односе и трансформације; 

 разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 

 развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду, креативност; развијају 

радне навике и способности за самостални и групни рад; формирају систем вредности; 

 стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за правилно коришћење 

стручне литературе; 

 формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 

 буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и потребама 

друштва; 
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 развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

 

Оперативни задаци математике за други разред природно математичког смера: 

Ученике треба оспособити да: 

(За степеновање и кореновање) 

 усвоје и разумеју појам степена и савладају операције са њима (на карактеристичним, али и много сложенијим 

задацима) 

 наводи основна својства степених функција 

 дефинише корен; 

 наводи операције са коренима; 

 уме да рационалише именилац разломка; 

y  x
n 

; 

 сређује сложеније изразе са коренима користећи операције са коренима 

 дефинише степен чији је изложилац рационалан број; 

 сређује изразе који садрже рационалне степене; 

 наведе разлоге за увођење комплексног броја ( нпр. једначина 

 обавља основне операције у скупу комплексних бројева; 

 израчунава одговарајуће степене броја i; x
2 
 4 нема решење у R); 

 сређује изразе са комплексним бројевима и решава системе са њима 

 приказује комплексан број у комплексној равни и рачуна модул и конјуговано комплексан број. 

(За квадратну једначину и квадратну функцију) 

 објасни природу решења и решава једноставну и сложену квадратну једначину; 

 формира квадратну једначину ако су дата њена решења применом Виетових формула; 

 растави квадратни трином на факторе; 

 одреди координате темена квадратне функције; 

 процени како ће изгледати график квадратне функције у односу на знакове коефицијента уз квадратни члан и 

дискриминанте D; 

 нацрта график једноставне али и сложене квадратне функције (са апсолутном вредношћу) и испита знак, 
монотоност и екстремну вредност; 

 уз помоћ графика, односно растављањем на факторе реши квадратну неједначину; 

 рачунски и графички реши систем квадратне и линеарне једначине; 

 примењује квадратну једначину за решавање рационалне, биквадратне и ирационалне једначине. 

 решавају квадратне неједначине користећи знања о знаку квадратног тринома, као и знања о решавању 
линеарних неједначина 

 решавају простије ирационалне једначине и неједначине 

(За експоненцијалну и логаритамску функцију) 

 скицира график експоненцијалне функције за дату основу; 

 разликује растућу и опадајућу експоненцијалну функцију; 

 решава експоненцијалне једначине облика a 
f ( x) 

 a
g ( x) 

, као и једначине које се своде на наведени облик и 

које су знатно сложеније 

 решава експоненцијалне неједначине облика a 
f ( x) 

 a
g ( x) 

, као и сложеније неједначине 

 дефинише логаритам и наводи основна својства; 

 примењује особине логаритма за одређивање вредности логаритма датог броја и за сређивање израза са 

логаритмима 

 усваја чињеницу да је логаритамска функција инверзна експоненцијалној; 

 скицира график логаритамске функције за дату основу; 

 разликује растућу и опадајућу логаритамску функцију; 

 решава задатке из логаритамских једначина и неједначина користећи својства логаритамске функције. 

(За тригонометријске функције) 
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 да зна да дефинише радијан; 

 претвара степене у радијане и обратно; 

 одреди у ком се квадранту налази произвољан угао; 

 дефинише тригонометријске функције на тригонометријском кругу; 

 примењује периодичност и парност тригонометријских функција у сврху упрошћавања израза; 

 израчуна вредност тригонометријске функције свођењем на први квадрант; 

 објасни промене у амплитуди, фази и периоду функција облика 

 примењује тригонометријске идентитете. 

y  sin ax , 

y  sin(ax  b), 

y  c sin(ax  b) ; 

 усвоје и разумеју основне тригонометријске функције, цртају њихове графике, решавају сложеније 

тригонометријске једначине и неједначине 

 усвоје и разумеју адиционе теореме и њихове последице, као и њихову примену у задацима различитог типа 

 разумеју синусну и косинусну теорему и схвате да се са њима проширују могућности примене тригонометрије 

на решавање ма којег троугла, као и на решавање разних проблема из метричке геометрије, физике и посебно 

техничке праксе 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

Степеновање и кореновање 

Степен са целим изложиоцем 

Функција y  x
n 
, n  N 

Појам n-тог корена. Степен са 

рационалним изложиоцем. Појам 

комплексног броја и основне операције 

 

 

 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mетода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писаних радова, 

проблем метода, 

метода 

индивидуализованог 

приступа, 

ИКТ методе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтални 

рад, 

индивидуални 

рад 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене провере, 

кратке писмене провере 

(15-то или 20-то минутне 

контролне вежбе) и I 
писмени задатак. 

Квадратна једначина и квадратна 

функција 

Непотпуна и потпуна квадратна 

једначина. Природа решења квадратне 

једначине. Вијетове формуле. 

Растављање квадратног тринома. 

Квадратна функција. Квадратне 

неједначине и ситеми једначина и 

неједначина 

 

 

 

46 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене провере, 

кратке писмене провере 

(15-то или 20-то минутне 

контролне вежбе) и II 

писмени задатак. 

Експоненцијална и логаритамска 

функција 

Експоненцијална функција, график и 

особине. Експоненцијалне једначине. 

Логаритам и особине логаритама. 

Логаритамска функција. Логаритамске 

једначине и неједначине 

 

 

 
30 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене провере, 

кратке писмене провере 

(15-то или 20-то минутне 

контролне вежбе) и III 

писмени задатак. 

Тригонометријске функције 

Уопштење појма угла. Тригонометријске 

функције произвољног угла. Графици 

тригонометријских функција 

Тригонометријске идентичности 

Адиционе формуле. Решавање троугла и 

примена тригонометрије 

Тригонометријске једначине и 
неједначине 

 

 

 

52 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене провере, 

кратке писмене провере 

(15-то или 20-то минутне 

контролне вежбе) и IV 

писмени задатак. 

Писмени задаци (4х3) 
 Метода писаних 

радова 
Индивидуални 
рад 

 

Корелација 

Наставна тема Степеновање и кореновање: Хемија, физика - децимални запис великих и малих бројева у 

стандардном облику; Наставна тема Квадратна једначина и квадратна функција: Физика - задаци у којима се 

јављају квадрати величина, нпр: убрзање, енергија, гравитационе, електричне силе, проблем косог хица. Геометрија, 

економија- решавање проблема у оптимизацији (минимални трошкови – максимална зарада). Наставна тема 
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Експоненцијална и логаритамска функција: Физика - радиоактивни распад. Биологија – размножавање бактерија 

- раст култура. Економија - каматни рачун. Наставна тема Тригонометријске функције: Физика - растављање сила 

на косој равни, закон преламања светлости. Електродинамика - осцилације и таласи. Геодезија и грађевинарство – 

премеравање и ограничавање терена. Астрономија – удаљеност и величина небеских тела 

Уџбеник: 

 „КРУГ“, Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа, 

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, 650-02-293/2010-06 од 21.07.2010. 

 Математика ,уџбеник са збирком задатак за други разред гимназија и средњих стучних школа, 

Н.Икодиновић Клет 2013. 

  

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Збирка решених задатака из математике 2, Вене Богославов, 650-02- 

277/2008-06 од 21.7.2008. 

  

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Математика за општу гимназију и гимназију друштвеног смера и 

четворогодишње стручне школе са четири часа недељно, Бранимир Шешеља и други, 601-04-51/129 од 

11.4.1991. 

Литература за наставника: 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Збирка решених задатака из математике 2, Вене Богославов, 650-02- 

277/2008-06 од 21.7.2008. 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Математика за трогодишње школе: пољопривредну, шумарску, трговинску, 

угоститељску и текстилну, Јован Кечкић, Оливера Стојковић, Слободанка Кечкић, 601-04-174/91 од 

11.4.1991. 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Збирка задатака из математике за стручне школе са два и три часа наставе 
недељно, Радивоје Деспотовић и др, 601-04-121/91 од 20.6.1991 

 „КРУГ“, Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа, 

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, 650-02-293/2010-06 од 21.07.2010. 

 „СРПСКА ШКОЛА“, Математика са збирком задатака за 2. разред гимназије, Јован Кечкић, 650-02- 

589/2010-06 од 26.10.2010. 

 

 

  Друштвено-језички смер  

 

Циљеви учења 

Ученик треба да: 

(За степеновање и кореновање) 

 Наводи основна својства степених функција 

 

 

 

y  xn 
; 

 Дефинише корен и представља га на графику степене функције; 

 Наводи операције са коренима; 

 Уме да рационалише именилац разломка; 

 Дефинише степен чији је изложилац рационалан број; 

 Сређује изразе који садрже рационалне степене; 

 Наведе разлоге за увођење комплексног броја ( нпр. једначина 

 Обавља основне операције у скупу комплексних бројева; 

 Израчунава одговарајуће степене броја i; 

x
2 
 4 нема решење у R); 
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 Приказује комплексан број у комплексној равни и рачуна модул и конјуговано комплексан број. 

(За квадратну једначину и квадратну функцију) 

 Објасни природу решења и реши квадратну једначину; 

 Формира квадратну једначину ако су дата њена решења применом Виетових формула; 

 Растави квадратни трином на факторе; 

 Одреди координате темена квадратне функције; 

 Процени како ће изгледати график квадратне функције у односу на знакове коефицијента уз квадратни члан и 

дискриминанте D; 

 Нацрта график квадратне функције и испита знак, монотоност и екстремну вредност; 

 Уз помоћ графика, односно растављањем на факторе реши квадратну неједначину; 

 Рачунски и графички реши систем квадратне и линеарне једначине; 

 Примењује квадратну једначину за решавање рационалне, биквадратне и ирационалне једначине. 

(За експоненцијалну и логаритамску функцију) 

 Скицира график експоненцијалне функције за дату основу; 

 Разликује растућу и опадајућу експоненцијалну функцију; 

 Упореди степене применом особина експоненцијалне функције; 

 Решава експоненцијалне једначине облика a 
f ( x) 

 a
g ( x) 

, као и једначине које се своде на наведени облик, 

при чему су f(x) и g(x) полиноми или рационалне функције највише другог степена; 

 Решава експоненцијалне неједначине облика a 
f ( x) 

 a
g ( x) 

, при чему су f(x) и g(x) полиноми или рационалне 

функције највише другог степена; 

 Дефинише логаритам и наводи основна својства; 

 Примењује особине логаритма за одређивање вредности логаритма датог броја, и за прелазак на нову основу; 

 Усваја чињеницу да је логаритамска функција инверзна експоненцијалној; 

 Скицира график логаритамске функције за дату основу; 

 Разликује растућу и опадајућу логаритамску функцију; 

 Решава задатке из логаритамских једначина и неједначина користећи својства логаритамске функције. 

(За тригонометријске функције) 

 Да зна да дефинише радијан; 

 Претвара степене у радијане и обратно; 

 Одреди у ком се квадранту налази произвољан угао; 

 Дефинише тригонометријске функције на тригонометријском кругу; 

 Примењује периодичност и парност тригонометријских функција у сврху упрошћавања израза; 

 Израчуна вредност тригонометријске функције свођењем на први квадрант; 

 Нацрта графике основних тригонометријских функција и да са графика уме ишчитати њихове особине; 

 Објасни промене у амплитуди, фази и периоду функција облика 

y  c sin(ax  b); 

 Рeши једначине облика sin(ax  b)  c ; 

 Реши неједначине облика sin(ax  b)  c ; 

 Примењује тригонометријске идентитете. 

y  sin ax , y  sin(ax  b), 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

Степеновање и кореновање 

Степен са целим изложиоцем 

Функција y  x
n 
, n  N 

Појам n-тог корена 

Степен са рационалним изложиоцем 
Појам комплексног броја и основне 

операције 

 

 

 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mетода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писаних радова, 

проблем метода, 

метода 

индивидуализованог 

приступа, 

ИКТ методе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални 

рад, 

индивидуални 

рад 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене провере, 

кратке писмене провере 

(15-то или 20-то минутне 

контролне вежбе) и I 
писмени задатак. 

Квадратна једначина и квадратна 

функција 

Непотпуна и потпуна квадратна 

једначина. Природа решења квадратне 

једначине. Вијетове формуле. Растављање 

квадратног тринома.  Квадратна 

функција. Квадратне неједначине и 
ситеми једначина и неједначина 

 

 

 
25 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене провере, 

кратке писмене провере 

(15-то или 20-то минутне 

контролне вежбе) и II 
писмени задатак. 

Експоненцијална и логаритамска 

функција 

Експоненцијална функција, график и 

особине. Експоненцијалне једначине. 

Логаритам и особине логаритама. 

Логаритамска функција. Логаритамске 

једначине и неједначине 

 

 

 
17 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене провере, 

кратке писмене провере 

(15-то или 20-то минутне 

контролне вежбе) и III 
пис. задатак. 

Тригонометријске функције 
Уопштење појма угла. Тригонометријске 

функције произвољног угла. Графици 

тригонометријских функција 

Тригонометријске идентичности 

Адиционе формуле. Решавање троугла и 

примена тригонометрије 

Тригонометријске једначине и 

неједначине 

 

 

 

30 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене провере, 

кратке писмене провере 

(15-то или 20-то минутне 

контролне вежбе) и IV 

писмени задатак. 

Писмени задаци (4х3) 
 Метода писаних 

радова 
Индивидуални 
рад 

 

Корелација 

Наставна тема Степеновање и кореновање: Хемија, физика - децимални запис великих и малих бројева у 

стандардном облику; Наставна тема Квадратна једначина и квадратна функција: Физика - задаци у којима се 

јављају квадрати величина, нпр: убрзање, енергија, гравитационе, електричне силе, проблем косог хица. Геометрија, 

економија- решавање проблема у оптимизацији (минимални трошкови – максимална зарада). Наставна тема 

Експоненцијална и логаритамска функција: Физика - радиоактивни распад. Биологија – размножавање бактерија - 

раст култура. Економија - каматни рачун. Наставна тема Тригонометријске функције. Физика - растављање силана 

косој равни, закон преламања светлости. Електродинамика - осцилације и таласи. Геодезија и грађевинарство – 

премеравање и ограничавање терена. Астрономија – удаљеност и величина небеских тела 

Уџбеник: 

 „КРУГ“, Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа, 

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, 650-02-293/2010-06 од 21.07.2010. 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Математика за општу гимназију и гимназију друштвеног смера и 

четворогодишње стручне школе са четири часа недељно, Бранимир Шешеља и други, 601-04-51/129 од 

11.4.1991. 

 Математика ,уџбеник са збирком задатак за први разред гимназија и средњих стучних школа, 

Н.Икодиновић Клет 2013. 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Збирка решених задатака из математике 2, Вене Богославов, 650-02- 

277/2008-06 од 21.7.2008. 

  

Литература за наставника: 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Збирка решених задатака из математике 2, Вене Богославов, 650-02- 
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277/2008-06 од 21.7.2008. 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Математика за трогодишње школе: пољопривредну, шумарску, трговинску, 

угоститељску и текстилну, Јован Кечкић, Оливера Стојковић, Слободанка Кечкић, 601-04-174/91 од 

11.4.1991. 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Збирка задатака из математике за стручне школе са два и три часа наставе 

недељно, Радивоје Деспотовић и др, 601-04-121/91 од 20.6.1991 

 „КРУГ“, Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа, 
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, 650-02-293/2010-06 од 21.07.2010. 

 „СРПСКА ШКОЛА“, Математика са збирком задатака за 2. разред гимназије, Јован Кечкић, 650-02- 

589/2010-06 од 26.10.2010. 

 

 

  Трећи разред - Природно-математички смер  

 

Циљеви учења : 

– оспособљавање ученика да израчуна и примени површину и запремину геометријских тела, дискутује и 

тумачи решења 

– оспособљавање ученика да уочи равне пресеке тела и израчуна њихову површину 

– оспособљавање ученика даиѕрачуна вредност и примени детерминанту трећег реда 

– оспособљавање ученика да примени рачун са векторима 

– оспособљавање ученика да реши проблеме користећи једначине праве и кривих другог реда и њихових 

тангенти у равни 

– оспособљавање ученика да користи математичку индукцију као метод доказивања 

– оспособљавање ученика да израчуна граничну вредност низа, анализира и интерпретира понашање низа 

података, изводи и интерпретира закључке 

– оспособљавање ученика да примени аритметички и геометријски низ и израз за суму бесконачног 

геометријског низа у проблемским ситуацијама 

– оспособљавање ученика да представи комплексан број у тригонометријском и експоненцијалном облику и 

израчуна степен и корен комплексног броја 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образовних 

стандарда 
Методе рада Облици рада 

Полиедри 
Рогаљ, триедар. Полиедар, Ојлерова теорема, 

правилан полиедар. Призма и пирамида; равни 

пресеци призме и пирамиде. Површина 

полиедра; површина призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде. запремина полиедра; 

запремина квадра, Каваљеријев принцип, 

запремина призме, пирамиде и зарубљене 
пирамиде 

 

 

 

25 

 
Монолошка, 

дијалошка 

Демонстрација, 

илустрација 

(цртежи, слике, 

модели) 

 
Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, 

индивидуални 

рад 

 

Ангажовање ученика у 

настави, усмено 

излагање, домаћи 

задатак, краћи текст 

(15 минута) два пута 

Обртна тела 
Цилиндрична и конусна површ, обртна површ. 

Прав ваљак, права купа, зарубљена права купа 

и њихове површине и запремине. Сфера и 

лопта; сфера и раван. Површина лопте, сферне 

 

23 

Монолошка, 

дијалошка 

Демонстрација, 

илустрација 
(цртежи, слике, 

Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, 
индивидуални 

Писмени задатак, 

ангажовање ученика у 

настави, усмено 

излагање, домаћи 
задатак, краћи текст 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образовних 

стандарда 
Методе рада Облици рада 

калоте и појаса, запремина лопте. Уписана и 
описана сфера полиедра, правог ваљка и купе. 

 модели) рад (20 минута) два пута 

Вектори 
Правоугли координатни систем у простору. 

Пројекције вектора. Координате вектора. 

Скаларни и векторски производ вектора. 

Детерминанте другог и трећег реда. Неке 
примене вектора 

 

 
15 

Монолошка, 

дијалошка 

Демонстрација, 

илустрација 

(цртежи, слике, 
модели) 

Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, 

индивидуални 
рад 

Ангажовање ученика у 

настави, усмено 

излагање, домаћи 

задатак, краћи текст 

(15 минута) два пута 

Аналитичка геометрија 
Растојање две тачке. Подела дужи у датој 

размери. Површина троугла 

Права: разни облици једначине праве, угао 

између две праве, одстојање тачке од праве. 

Системи линеарних једначина, Гаусов 

поступак. Системи линеарних неједначина са 

две непознате и њихови системи (графичка 

интерпретација). Појам линеарног 

програмирања. Криве линије другог реда: 

кружница, елипса, хипербола, парабола 

(једначина, однос праве и криве линије другог 

реда, услов додира, тангента, заједничка 
својства) 

 

 

 

 

 
 

53 

 

 

 

Монолошка, 

дијалошка 

Демонстрација, 

илустрација 

(цртежи, слике, 

модели) 

 

 

 

Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, 

индивидуални 

рад 

 

 

 

 
Тест, писмени задатак, 

ангажовање ученика у 

настави, усмено 

излагање, домаћи 

задатак 

Математичка индукција. Низови 

Математичка индукција и неке њене примене. 

Елементарна теорија бројева (дељивост, 

прости бројеви, конгруенције). Основни 

појмови о низовима (дефиниција, задавање, 

операције). Аритметички низ, геометријски 

низ, примене. Једноставније диференцне 

једначине. Гранична вредност низа, број 

 

 

 
41 

 

 

Монолошка, 

дијалошка 

 

Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, 

индивидуални 

рад 

 
Тест, писмени задатак, 

ангажовање ученика у 

настави, усмено 

излагање, домаћи 

задатак 

Комплексни бројеви и полиноми 

Комплексни бројеви и полиноми. -Појам и 

примери алгебарских структура (група, 

прстен, поље.). Поље комплексних бројева, 

тригонометријски облик комплексног броја, 

Моаврова формула. Неке примене 

комплексних бројева. Полиноми над пољем 

комплексних бројева. Вијетове формуле. 
Системи алгебарских једначина вишег реда 

 

 

 

23 

 

 

 
Монолошка, 

дијалошка 

 
Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, 

индивидуални 

рад 

 

Тест, писмени задатак, 

ангажовање ученика у 

настави, усмено 

излагање, домаћи 

задатак 

Корелација 

Математика, 8. разред –Призма, пирамида, ваљак, купа, лопта; Математика, 1.разред – Вектори; Математика, 

8. разред –Једначина праве; Математика, 2. разред – Комплексни бројеви 

Уџбеник: 

 Јован Кечкић ”Математика за III разред средњих школа” 

 С. Огњановић, Ж. Ивановић “Математика III” 

 Б. Вене “Збирка задатака за III разред” 

  

Литература за наставника: 

 С. Огњановић, Ж. Ивановић “Математика III” 

 Б. Вене “Збирка задатака за III разред” 
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  Друштвено-језички смер  

 

Циљеви учења : 

– оспособљавање ученика да израчуна и примени површину и запремину геометријских тела, дискутује и 

тумачи решења 

– оспособљавање ученика да уочи равне пресеке тела и израчуна њихову површину 

– оспособљавање ученика даиѕрачуна вредност и примени детерминанту трећег реда 

– оспособљавање ученика да примени рачун са векторима 

– оспособљавање ученика да реши проблеме користећи једначине праве и кривих другог реда и њихових 

тангенти у равни 

– оспособљавање ученика да користи математичку индукцију као метод доказивања 

– оспособљавање ученика да израчуна граничну вредност низа, анализира и интерпретира понашање низа 

података, изводи и интерпретира закључке 

– оспособљавање ученика да примени аритметички и геометријски низ и израз за суму бесконачног 

геометријског низа у проблемским ситуацијама 

– оспособљавање ученика да представи комплексан број у тригонометријском и експоненцијалном облику и 

израчуна степен и корен комплексног броја 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Образ. Станд. Методе рада Облици рада 

Полиедри 

Полиедар, правилан полиедар 
Призма и пирамида; равни пресеци призме и 

пирамиде. Површина полиедра; површина 

призме, пирамиде и зарубљене пирамиде. 

запремина полиедра; запремина квадра, призме, 
пирамиде и зарубљене пирамиде 

 

 

15 

 

 
Монолошка, 

дијалошка 

Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, 

индивидуални 

рад 

 
 

Тест, писмени задатак, 

ангажовање ученика у 

настави 

Обртна тела 

Цилиндрична и конусна површ, обртна површ. 

Прав ваљак, права купа, зарубљена права купа и 

њихове површине и запремине. Сфера и лопта; 

сфера и раван. Површина и запремина лопте. 

 

 
11 

 
 

Монолошка, 

дијалошка 

Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, 

индивидуални 
рад 

 
Тест, писмени задатак, 

ангажовање ученика у 

настави 

Вектори 
Правоугли координатни систем у простору. 

Координате вектора. 

Скаларни и векторски производ вектора 

 

5 

 
Монолошка, 

дијалошка 

Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, 
индивидуални 

 

Тест, писмени задатак, 

ангажовање ученика у 

настави 

Аналитичка геометрија 
Растојање две тачке. Подела дужи у датој 

размери. Површина троугла 

Права: разни облици једначине праве, угао 

између две праве, одстојање тачке од праве. 

Линеарне неједначине са две непознате и њихови 

системи (графичка интерпретација). Криве линије 

другог реда: кружница, елипса, хипербола, 

парабола (једначина, однос праве и криве линије 
другог реда, тангента) 

 

 

 

 
31 

 

 

 

Монолошка, 

дијалошка 

 

 

 

 

 
 

Фронтални 

рад, групни 

рад, рад у 

пару, 

индивидуални 

рад 

 

 

 
Тест, писмени задатак, 

ангажовање ученика у 

настави 

Математичка индукција. Низови 

Математичка индукција и неке њене примене. 

Основни појмови о низовима (дефиниција, 

задавање, операције). Аритметички низ, 

геометријски низ, примене. Гранична вредност 

низа, број е. Комплексни бројеви, 

тригонометријски облик комплексног броја, 

Моаврова формула. Неке примене комплексних 

бројева 

 

 

 

10 

 

 

 
Монолошка, 

дијалошка 

 

 

Тест, писмени задатак, 

ангажовање ученика у 

настави 

Корелација 

Математика, 8. разред –Призма, пирамида, ваљак, купа, лопта; Математика, 1.разред – Вектори; Математика, 

8. разред –Једначина праве; Математика, 2. разред – Комплексни бројеви 
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Уџбеник: 

 Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић ”Математика са збирком задатака за III разред средње 

школе” 

                С. Огњановић, Ж. Ивановић “Математика III” 

 Јован Кечкић ”Математика за III разред средњих школа” 

  

 Б. Вене “Збирка задатака за III разред” 

  

Литература за наставника: 

 С. Огњановић, Ж. Ивановић “Математика III” 

 Б. Вене “Збирка задатака за III разред” 

 

  Четврти разред - Природно-математички смер  

 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 Подстицање и развијање код ученика логичког мишљења; 

 развијање код ученика смисла за појмовно и апстрактно мишљење; 

 развијање прецизности и концизности у изражавању; 

 развијање самосталности, систематичности и одговорности према раду; 

 оспособљавање ученика за коришћење математичке литературе; 

 развијање свести о присуству математике у природним и друштвеним наукама навођењем примера из 

физике, хемије, географије, економије; 

 развијање осећаја за лепо путем складности математичких односа и релација; 

 пружање ученику математичких знања неопходних за наставак школовања; 

 стицање способности за повезивање теоријских и практичних знања. 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Ученик треба да: 

(За функције) 

 познаје дефиницију и графичку интерпретацију ограничене, парне, непарне и монотоне функције; 

 познаје елементарне функције; 

 зна одредити нуле и знак једноставне али и сложене функције; 

 зна појам граничне вредности функција и да у различитим случајевима буде у стању рачунати граничне 

вредности; 

 зна одредити асимптоте графика функције помоћу граничних вредности функција. 
(За извод функције) 

 познаје појам и геометријску интерпретацију извода функције; 

 зна одређивати изводе једноставних и сложених функција као и примењивати их на испитивање особина и 

скицирање графика различитих функција; 

 решава задатке се екстремним вредностима 

(За интеграле) 

 разуме појам неодређеног интеграла и примитивне функције; 

 решава неодређене интеграле методом смене и методом парцијалне интеграције; 

 разуме појам одређеног интеграла; 

 решава одређене интеграле методом смене и методом парцијалне интеграције 

 примењује интеграле у одређивању површине равне фигуре, дужине лука криве и запремине обртних тела 

(За комбинаторику) 

 познаје са основна правила комбинаторике; 

 разликује врсте распореда и уочава разлике између пермутација, варијација и комбинација и да зна да 

одреди укупан број распореда код једноставнијих али и сложенијих примера. 

(За вероватноћу и статистику) 
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 познаје статистичку и класичну дефиницију вероватноће; 

 у једноставнијим случајевима научи рачунати вероватноћу догађаја уз помоћ комбинаторних принципа и 

особина вероватноће; 

 зна применити формулу тоталне вероватноће и Бајесову формулу у једноставнијим примерима; 

 познаје појам случајне променљиве; 

 да зна пиркупити податке из узорка, представити податке графички и одредити средњу вредност и 

дисперзију. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. обр стандарда Методе рада Облици рада 

Функције 
појам и начин задавања функције. преглед 

елементарних функција; дефинисаност 

функција; нуле и знак функција; парност 

функција; периодичност функција; 

монотоност функција; слагање функција и 

инверзна функција; гранична вредност 

функција; асимптоте функција. 

 

 

 
28 

Mетода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писаних радова, 

проблем метода, 

метода 

индивидуализованог 
приступа, ИКТ 

 
 

Фронтални 

рад, 

индивидуални 

рад 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене 

провере, кратке 

писмене провере (15-то 

или 20-то минутне 
контролне вежбе) и I 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. обр стандарда Методе рада Облици рада 

  методе  писмени задатак. 

Извод функције 
прираштај функције; извод функције преко 

проблема тангенте; таблица извода 

елементарних функција и примена; 

основне теореме о изводима; извод 

сложене функције; примена првог извода 

на испитивање монотоности и одређивање 

екстремних вредности функција; изводи 

вишег реда; примена другог извода; 

испитивање и цртање графика 
рационалних алгебарских функција. 

 

 

 

 
26 

 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене 

провере, кратке 

писмене провере (15-то 

или 20-то минутне 

контролне вежбе) и II 

писмени задатак. 

 
Интеграл 

основна правила комбинаторике; 

варијације са и без понављања; 

пермутације са и без понављања; 

комбинације без понављања 

 

 

 
22 

Праћење активности 

ученика, домаћи 

задаци, усмене 

провере, кратке 

писмене провере (15-то 

или 20-то минутне 

контролне вежбе) и III 
писмени задатак. 

 
 

Комбинаторика 
основна правила комбинаторике; 

варијације са и без понављања; 

пермутације са и без понављања; 

комбинације без понављања. 

 

 

 

12 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене 

провере, кратке 

писмене провере (15-то 

или 20-то минутне 

контролне вежбе) и IV 
писмени задатак. 

 
Вероватноћа и статистика 
случајни догађаји; вероватноћа; условна 

вероватноћа; тотална вероватноћа; 

Бајесова формула; 

популација, обележје, узорак; средња 

вредност; дисперзија. 

 

 

 

28 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене 

провере, кратке 

писмене провере (15-то 

или 20-то минутне 

контролне вежбе) и IV 
писмени задатак 

Писмени задаци (4х3) 12 
Метода писаних 
радова 

Индивидуални 
рад 

 

Корелација 

Наставна тема Функције: Физика – веза између елементарних функција и физичких појава; Наставна тема 

Извод функције: Физика – решавање проблема тренутне брзине помоћу извода и скицирање путања; Наставна тема 

Комбинаторика: Информационе технологије – одређивање могућности рачунара на основу броја распореда битова; 

Хемија – типови веза између атома у молекулима; Генетика – проучавање могућих низова аминокиселина у 

једињењима беланчевина; Агрономија – разматрање могућих распореда усева на парцелама; Наставна тема 

Вероватноћа и статистика: Економија – истраживање тржишта и предвиђање појава на тржишту; Социологија – 

прикупљање узорка и представљање података из узорка; Хемија – структура атома и вероватноћа позиције неког 

електрона на путањи 

Уџбеник: 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Математика са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера и 

стручне школе са 2 часа недељно, Ендре Пап и Загорка Лозанов-Црвенковић, 650-707/89 од 5.4.1990. 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Збирка решених задатака из математике 4, Вене Богославов, 650-02-276/2008- 

06 од 21.7.2008. 

  

 „КРУГ“, Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, 
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, 650-02-334/2010-06 од 21.07.2010. 
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Литература за наставника: 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Математика са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера и 

стручне школе са 2 часа недељно, Ендре Пап и Загорка Лозанов-Црвенковић, 650-707/89 од 5.4.1990. 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Математика са збирком задатака за стручне школе са 3 часа недељно (осим 

економске школе), Ендре Пап, Ратко Тошић, Загорка Лозанов-Црвенковић, 650-711/89 од 5.4.1990. 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа 

наставе недељно, Милутин Обрадовић и Душан Георгијевић, 650-45/90 од 15.2.1990. 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Збирка решених задатака из математике 4, Вене Богославов, 650-02-276/2008- 

06 од 21.7.2008. 

 „КРУГ“, Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, 
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, 650-02-334/2010-06 од 21.07.2010. 

 „СРПСКА ШКОЛА“, Математика са збирком задатака за 4. разред гимназије, Јован Кечкић, 650-02- 

587/2010-06, од 26.10.2010. 

 „КРУГ“, Анализа са алгебром 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред математичке гимназије, Зоран 

Каделбург, Владимир Мићић, 650-02-80-4/2008-06 од 30.05.2008. 

 „КРУГ“, Вероватноћа и математичка статистика – уџбеник за 4. разред математичке гимназије, Јован 
Малишић, 650-02-80-7/2008-06 од 30.05.2008. 

 „КРУГ“, Нумеричка математика – уџбеник са збирком задатака за 4. разред математичке гимназије, Десанка 

Радуновић, 650-02-143/2011-06 од 10.3.2011. 

 

 

  Друштвено-језички смер  

 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 Подстицање и развијање код ученика логичког мишљења; 

 развијање код ученика смисла за појмовно и апстрактно мишљење; 

 развијање прецизности и концизности у изражавању; 

 развијање самосталности, систематичности и одговорности према раду; 

 оспособљавање ученика за коришћење математичке литературе; 

 развијање свести о присуству математике у природним и друштвеним наукама навођењем примера из 

физике, хемије, географије, економије; 

 развијање осећаја за лепо путем складности математичких односа и релација; 

 пружање ученику математичких знања неопходних за наставак школовања; 

 стицање способности за повезивање теоријских и практичних знања. 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Ученик треба да: 

(За функције) 

 познаје дефиницију и графичку интерпретацију ограничене, парне, непарне и монотоне функције; 

 познаје елементарне функције; 

 зна одредити нуле и знак функције; 

 зна појам граничне вредности функција и да у једноставнијим случајевима буде у стању рачунати граничне 

вредности; 

 зна одредити асимптоте графика функције помоћу граничних вредности функција. 

(За извод функције) 

 познаје појам и геометријску интерпретацију извода функције; 

 зна одређивати изводе и примењивати их на испитивање особина и скицирање графика једноставнијих 

функција; 

 зна испитати особине и скицирати график рационалне функције. 

(За комбинаторику) 

 познаје са основна правила комбинаторике; 

 разликује врсте распореда и уочава разлике између пермутација, варијација и комбинација и да зна да 
одреди укупан број распореда код једноставнијих примера. 
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(За вероватноћу и статистику) 

 познаје статистичку и класичну дефиницију вероватноће; 

 у једноставнијим случајевима научи рачунати вероватноћу догађаја уз помоћ комбинаторних принципа и 

особина вероватноће; 

 зна применити формулу тоталне вероватноће и Бајесову формулу у једноставнијим примерима; 

 познаје појам случајне променљиве; 

 да зна пиркупити податке из узорка, представити податке графички и одредити средњу вредност и 

дисперзију. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

Образов. стандарда Методе рада Облици рада 

Функције 

појам и начин задавања функције. 

преглед елементарних функција; 

дефинисаност функција; нуле и знак 

функција; парност функција; 

периодичност функција; монотоност 

функција; слагање функција и инверзна 

функција; гранична вредност функција; 
асимптоте функција. 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mетода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писаних радова, 

проблем метода, 

метода 

индивидуализованог 

приступа, ИКТ 

методе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фронтални рад, 

индивидуални 

рад 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене 

провере, кратке 

писмене провере(15-то 

или 20-то минутне 

контролне вежбе) и I 
писмени задатак. 

Извод функције 

прираштај функције; извод функције 

преко проблема тангенте; таблица 

извода елементарних функција и 

примена; основне теореме о изводима; 

извод сложене функције; примена првог 

извода на испитивање монотоности и 

одређивање екстремних вредности 

функција; изводи вишег реда; примена 

другог извода; испитивање и цртање 

графика рационалних алгебарских 
функција. 
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Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене 

провере, кратке 

писмене провере(15-то 

или 20-то минутне 

контролне вежбе) и II 

писмени задатак. 

 
Комбинаторика 

основна правила комбинаторике; 

варијације са и без понављања; 

пермутације са и без понављања; 

комбинације без понављања. 

 

 

 
6 

Праћење активности 

ученика, домаћи 

задаци, усмене 

провере, кратке 

писмене провере (15-то 

или 20-то минутне 

контролне вежбе) и III 
писмени задатак. 

 
Вероватноћа и статистика 

случајни догађаји; вероватноћа; условна 

вероватноћа; тотална вероватноћа; 

Бајесова формула; популација, 

обележје, узорак; средња вредност; 

дисперзија. 

 

 

 

15 

Праћење активности 

ученика, давање и 

прегледање домаћих 

задатака, усмене 

провере, кратке 

писмене провере(15-то 

или 20-то минутне 

контролне вежбе) и IV 
писмени задатак. 

Писмени задаци (4х3) 12 
Метода писаних 

радова 

Индивидуални 

рад 

 

Укупно 64    

Корелација 

Наставна тема Функције: Физика – веза између елементарних функција и физичких појава; Наставна тема 

Извод функције: Физика – решавање проблема тренутне брзине помоћу извода и скицирање путања; Наставна тема 

Комбинаторика: Информационе технологије – одређивање могућности рачунара на основу броја распореда битова; 

Хемија – типови веза између атома у молекулима; Генетика – проучавање могућих низова аминокиселина у 

једињењима беланчевина; Агрономија – разматрање могућих распореда усева на парцелама. Наставна тема 

Вероватноћа и статистика: Економија – истраживање тржишта и предвиђање појава на тржишту; Социологија – 

прикупљање узорка и представљање података из узорка; Хемија – структура атома и вероватноћа позиције неког 

електрона на путањи 
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Уџбеник: 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Математика са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера и 

стручне школе са 2 часа недељно, Ендре Пап и Загорка Лозанов-Црвенковић, 650-707/89 од 5.4.1990. 

 „КРУГ“, Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, 

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, 650-02-334/2010-06 од 21.07.2010. 

 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Збирка решених задатака из математике 4, Вене Богославов, 650-02- 

276/2008-06 од 21.7.2008. 

Литература за наставника: 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Математика са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера и 

стручне школе са 2 часа недељно, Ендре Пап и Загорка Лозанов-Црвенковић, 650-707/89 од 5.4.1990. 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Математика са збирком задатака за стручне школе са 3 часа недељно (осим 

економске школе), Ендре Пап, Ратко Тошић, Загорка Лозанов-Црвенковић, 650-711/89 од 5.4.1990. 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа 

наставе недељно, Милутин Обрадовић и Душан Георгијевић, 650-45/90 од 15.2.1990. 

 JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, Збирка решених задатака из математике 4, Вене Богославов, 650-02- 

276/2008-06 од 21.7.2008. 

 „КРУГ“, Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, 
Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, 650-02-334/2010-06 од 21.07.2010. 

 „СРПСКА ШКОЛА“, Математика са збирком задатака за 4. разред гимназије, Јован Кечкић, 650-02- 

587/2010-06, од 26.10.2010. 

 „КРУГ“, Анализа са алгебром 4 – уџбеник са збирком задатака за 4. разред математичке гимназије, Зоран 

Каделбург, Владимир Мићић, 650-02-80-4/2008-06 од 30.05.2008. 

 „КРУГ“, Вероватноћа и математичка статистика – уџбеник за 4. разред математичке гимназије, Јован 

Малишић, 650-02-80-7/2008-06 од 30.05.2008. 

 „КРУГ“, Нумеричка математика – уџбеник са збирком задатака за 4. разред математичке гимназије, 

Десанка Радуновић, 650-02-143/2011-06 од 10.3.2011. 

 

 

ФИЗИКА 

Циљ наставе физике21 
у гимназији јесте стицање функционалне писмености (природно-научне, 

математичке, техничке), систематско стицање знања о физичким појавама и процесима и њихово разумевање на 

основу физичких модела и теорија, оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у 

новим и непознатим ситуацијама, активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживачки приступ, стицање 

радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље 

образовање. 

Задатак наставе физике јесте стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, 

применом савремених методичких и дидактичких поступака у настави, циљеви и задаци образовања у целини, као и 

циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани. 

Остали задаци наставе физике су да ученици: 

 развијају функционалну писменост (природно-научна, математичка, техничка); 

 систематски стичу знања о физичким појавама и процесима; 

 разумеју појаве, процесе и односе у природи на основу физичких модела и теорија; 

 развијају начин мишљења и расуђивања у физици; 

 развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких закона; 

 буду оспособљени за примену физичких метода мерења у свим областима физике; 

 стекну способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

 развијају компетенције за извођење једноставних истраживања; 

 развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу; 

 схвате значај физике за технику и природне науке; 

 развијају способности за примену знања из физике; 

 стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
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 развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

 развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за садржаје физике; 

 развијају радне навике, одговорност и способност за примену стечених знања. 

 

 

  Други разред - Природно-математички смер  

 

Циљ наставе физике је стицање функционалне писмености (природно-научне, математичке, техничке), 

систематско стицање знања о физичким појавама и процесима и њихово разумевање на основу физичких модела и 

теорија, оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим 

ситуацијама, активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживачки приступ, стицање радних навика, 

одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље образовање. 

Циљ наставе физике у другом разреду је усвајање знања и оспособљавање ученика за: 

 разумевање и примену повезаности притиска, запремине и температуре у свакодневним ситуацијама. 

 коришћење одговарајућих појмова, величина и закона за описивање енергетских трансформација у 

топлотним процесима и примена у конкретним ситуацијама (климатизација, топлотна изолација ...) 

 планирање активности примењујући Први принцип термодинамике 

 примену основних принципа рада топлотних машина и одређивање коефицијента корисног дејства. 

 анализирање утицаја молекулских сила на макроскопска својства чврстих тела и течности (топлотно 

ширење, еластичност, стишљивост, вискозност, површински напон, промене агрегатних стања) и примена 

у пракси. 

 анализирање и формирање сложенијих струјних кола. 

 самостално и у тиму постављање једноставаног експеримента, прикупљање података мерењем, њихова 

обрада, анализирање и објашњавање резултата експеримента и процена њихове сагласности са 

предвиђањима. 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. ст Методе рада Облици рада 

 

 

Молекулско – кинетичка теорија гасова 
Увод (молекули, кретање молекула). Расподела 
молекула гаса по брзинама. Модел идеалног гаса. 
Притисак гаса. Температура. Једначина стања 
идеалног гаса. Изопроцеси и гасни закони. Гасни 
термометар. 

 

 
17 

Монолошка, 

дијалошка, 

практичних 

радова, 

демонстрациона, 

вођени разговор 

 
Фронтални, 

индивидуални

, групни 

Ангажовање 

ученика у 

настави, усмено 

испитивање, 

домаћи задаци, 

тест 

Термодинамика 

Унутрашња енергија. Топлотна размена и 

количина топлоте. Први принцип термодинамике. 

Рад при ширењу гаса. Примена I принципа 

термодинамике на изопроцесе у идеалном гасу. 

Топлотне капацитативности. Адијабатски процес. 

Повратни и неповратни процеси. Други принцип 

термодинамике. Статистички смисао II принципа. 

Ентропија. Основни принцип топлотних мотора и 

уређаја за хлађење. Коефицијент корисног 

дејства. Карноов циклус. 

 

 
22 

 
Монолошка, 
дијалошка, 
демонстрациона 
метода, вођени 
разговор 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

Ангажовање 

ученика у 

настави, усмено 

испитивање, 

домаћи задаци, 
контролна вежба, 
тест 
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Динамика флуида 

Физички параметри идеалног флуида при 

кретању. Једначина континуитета. Бернулијева 

једначина. Примене Бернулијеве једначине 

 

 

 

 

8 

 
Монолошка, 

дијалошка, 

примена 

образовних 

игара, 

демонстрациона 

м, вођени 

разговор 

 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

 
Ангажова

ње ученика 

у настави, 

усмено 

испитивањ
е, домаћи 

задаци, 

тест, квиз 

Молекулске силе и агрегатна стања 
Молекулске силе. Топлотно ширење чврстих тела 

20 Монолошка, 
дијалошка 

Фронтални, 
индивидуални 

Ангажовање 
ученика у 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. ст Методе рада Облици рада 

и течности. 
Структура чврстих тела (кристали). Еластичност 

чврстих тела, Хуков закон. Вискозност у 

течности, Њутнов и Стоксов закон. Површински 

напон течности и капиларност. Испаравање и 

кондензовање, засићена пара, кључање. Топљење 

и очвршћавање. Испаравање кристала и 

сублимација. Дијаграми прелаза. Промене 

унутрашње енергије при фазним прелазима. 
Једначина топлотног баланса. 

   настави, усмено 

испитивање, 

домаћи задаци, 

контролна вежба 

Електростатика Кулонов закон. Јачина 

електричног поља. Линије силе. Електрични 

флукс. Потенцијална енергија електростатичке 

интеракције. Рад у електричном пољу. 

Потенцијал поља и електрични напон. 

Еквипотенцијалне површи. Веза јачине поља и 

потенцијала. Проводник у електричном пољу. 

Електростатичка заштита. Електрични дипол, 

деловање електричног поља на дипол. 

Диелектрик у електричном пољу. Јачина поља у 

диелектрику. Електрична капацитативност. 

Кондензатори и њихово везивање. Енергија 

електричног поља у кондензатору. Запреминска 

густина енергије електричног поља. 

 

 

 

 

 
 

19 

 

 

 

 
Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрациона 

метода, вођени 

разговор 

 

 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у 

настави, усмено 

испитивање, 

домаћи задаци, 

контролна вежба 

Електрична струја Извори електричне струје и 

електромоторна сила. Јачина и густина струје. 

Омов закон за проводник. Електрична отпорност 

проводника, везивање отпорника. Џул-Ленцов 

закон. Омов закон за коло. Кирхофова правила. 

Електрична проводљивост метала. Омов и Џулов 

закон на основу електронске теорије 

проводљивости метала. Контактни потенцијали. 

Термоелектричне појаве. Електрична струја у 

електролитима. Омов закон и проводљивост 

електролита. Фарадејеви закони електролизе. 

Термоелектронска емисија. Катодна цев. 

Електрична струја у гасовима. Врсте пражњења у 
гасовима. Плазма 

 

 

 

 

 
 

22 

 

 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

примена 

образовних 

игара, вођени 

разговор 

 

 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

 

 
Ангажовање 

ученика у 

настави, усмено 

испитивање, 

домаћи задаци, 

квиз, контролна 

вежба 

Корелација: 

Закони одржања – математика (алгебра, вектори, геометрија); физичко васпитање (одбојка, кошарка, фудбал). 

Динамика флуида – математика (алгебра, вектори, мерне јединице); хемија (особине течности и гасова); биологија. 

Молекулско – кинетичка теорија гасова – математика (алгебра, графици, мерне јединице, геометрија); хемија 

(молекули, гасови). Термодинамика – математика (алгебра, графици); хемија (гасови). Молекулске силе и агрегатна 

стања – математика (алгебра, графици); хемија (агрегатна стања супстанције, молекули, кристали). Електростатика – 

математика (алгебра, вектори); хемија (електрони, јони, молекули). Електрична струја – математика (алгебра, 

вектори); хемија (електрони, молекули, јони) 

Уџбеник: 

 Физика за други разред гимназије природно математичког смера, Завод, 

 Збирка задатака за други разред гимназије, Круг 

 Физика за други разред гимназије природно математичког смера, Круг 

Литература за наставника: 

 Физика за други разред гимназије природно математичког смера, 

 Збирка задатака за други разред гимназије, Круг 

 Физика за други разред математичке гимназије, Круг 

 Физика за други разред гимназије, Логос 
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 Физика за други разред гимназије природно математичког смера, Клет 

 Збирка задатака из физике за други разред гимназије, Завод 

 

  Друштвено-језички смер  

 

Циљеви учења Циљ наставе физике је стицање функционалне писмености (природно-научне, математичке, 

техничке), систематско стицање знања о физичким појавама и процесима и њихово разумевање на основу физичких 

модела и теорија, оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим 

ситуацијама, активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживачки приступ, стицање радних навика, 

одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље образовање. 

 Примена повезаности притиска, запремине и температуре у свакодневним ситуацијама. 

 Коришћење одговарајућих појмова, величина и закона за описивање енергетских трансформација у топлотним 

процесима и примењује их у конкретним ситуацијама (климатизација, топлотна изолација) 

 Планирање активности примењујући Први принцип термодинамике 

 Примена основних принципе рада топлотних машина и одређује коефицијент корисног дејства. 

 Препознавање утицаја молекулских сила на макроскопска својства чврстих тела и течности (топлотно ширење, 

еластичност, стишљивост, вискозност, површински напон, промене агрегатних стања) и примена у пракси 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

 
Молекулско – кинетичка теорија гасова 

Увод (молекули, кретање молекула). Расподела 

молекула гаса по брзинама. Модел идеалног 

гаса. Притисак гаса. Температура. Једначина 

стања идеалног гаса. Изопроцеси и гасни закони. 

Гасни термометар. 

 

 
10 

Монолошка, 

дијалошка, м. 

практичних 

радова, 

демонстрациона 

метода, вођени 

разговор 

 
 

Фронтални, 

индивидуални

, групни 

 

Ангажовање ученика у 

настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, контролна 

вежба 

Термодинамика 

Унутрашња енергија. Топлотна размена и 

количина топлоте. Први принцип 

термодинамике. Рад при ширењу гаса. Примена 

I принципа термодинамике на изопроцесе у 

идеалном гасу. Топлотне капацитативности. 

Адијабатски процес. Повратни и неповратни 

процеси. Други принцип термодинамике. 

Статистички смисао II принципа. Ентропија. 

Основни принцип топлотних мотора и уређаја 

за хлађење. Коефицијент корисног дејства. 

Карноов циклус. 

 

 

 

14 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрацио

на метода, 
вођени 

разговор 

 
 

Фронтални, 

индивидуални 

 

Ангажовање ученика у 

настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци 

Динамика флуида 

Физички параметри идеалног флуида при 

кретању. Једначина континуитета. Бернулијева 

једначина. Примене Бернулијеве једначине. 
 

 

 

 

 
 

5 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

примена 

образовних 

игара, 

демонстрациона 

метода, вођени 

разговор 

 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

 

 
Ангажовање ученика у 

настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, контролна 

вежба, квиз 
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Молекулске силе и агрегатна стања 
Молекулске силе. Топлотно ширење чврстих 

тела и течности. Структура чврстих тела 

(кристали). Еластичност чврстих тела, Хуков 

закон. Вискозност у течности, Њутнов и 
Стоксов закон. Површински напон течности и 

 

 
17 

 

Монолошка, 

дијалошка 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

Ангажовање ученика у 

настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, тест 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

капиларност. Испаравање и кондензовање, 

засићена пара, кључање. Топљење и 

очвршћавање. Испаравање кристала и 

сублимација. Дијаграми прелаза. Промене 

унутрашње енергије при фазним прелазима. 
Једначина топлотног баланса. 

    

Електростатика 

Кулонов закон. Јачина електричног поља. 

Линије силе. Електрични флукс. Потенцијална 

енергија електростатичке интеракције. Рад у 

електричном пољу. Потенцијал поља и 

електрични напон. Еквипотенцијалне површи. 

Веза јачине поља и потенцијала. Електрична 

капацитативност. Кондензатори и њихово 

везивање. Енергија електричног поља у 
кондензатору. 

 

 

 

 
10 

 

 
Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрациона 

метода, вођени 

разговор 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални 

 

 
Ангажовање ученика у 

настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, контролна 

вежба 

Електрична струја 

Извори електричне струје и електромоторна 

сила. Јачина и густина струје. Омов закон за 

проводник. Електрична отпорност проводника, 

везивање отпорника. Џул-Ленцов закон. Омов 

закон за коло. Кирхофова правила. Фарадејеви 

закони електролизе. Електрична струја у 

гасовима. Врсте пражњења у гасовима. 
Плазма 

 

 

 

18 

 
Монолошка, 

дијалошка, 

примена 

образовних 

игара, вођени 

разговор 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

 
Ангажовање ученика у 

настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, квиз, тест 

Корелација 

Закони одржања – математика (алгебра, вектори, геометрија); физичко васпитање (одбојка, кошарка, фудбал). 

Динамика флуида – математика (алгебра, вектори, мерне јединице); хемија (особине течности и гасова); 

биологија. Молекулско – кинетичка теорија гасова – математика . алгебра, графици, мерне јединице, геометрија); 

хемија (молекули, гасови). Термодинамика – математика (алгебра, графици); хемија (гасови). Молекулске силе и 

агрегатна стања – математика (алгебра, графици); хемија (агрегатна стања супстанције, молекули, кристали). 

Електростатика – математика (алгебра, вектори); хемија (електрони, јони, молекули). Електрична струја – математика 

(алгебра, вектори); хемија (електрони, молекули, јони) 

Уџбеник: 

 Физика за други разред гимназије друштвено језичког смера, Завод, 

 Збирка задатака за други разред гимназије, Круг 

 Физика за други разред гимназије природно математичког смера, Круг 

 

Литература за наставника: 

 Физика за други разред гимназије друштвено језичког смера, Завод 

 Збирка задатака за други разред гимназије, Круг 

 Физика за други разред математичке гимназије, Круг 
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  Трећи разред - Природно-математички смер  

 

Циљ наставе физике је стицање функционалне писмености (природно-научне, математичке, техничке), 

систематско стицање знања о физичким појавама и процесима и њихово разумевање на основу физичких модела и 

теорија, оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим 

ситуацијама, активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживачки приступ, стицање радних навика, 

одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље образовање. 

Циљеви учења у трећем разреду: оспособљавање ученика да: 

- препознаје појаву резонанције, интерференције, преламања и одбијања таласа (прелазак возила или чете 

војника преко моста, љуљашка, водени таласи, шум из морске шкољке, електрична осцилаторна кола, ехо, 

предвиђање торнада, простирање звука по ветру и сл.) и предвиђа ефекте. 

- разликује звук, ултразвук и инфразвук и познаје могућности и начине примене ултразвука, као и 

опасности од инфразвука. 

- склапа и повезује основне елементе електромотора и генератора једносмерне струје и описује принципe 

рада. 

- анализира и формира RLC кола. 

- израчуна вредности активне и реактивне снаге наизменичне струје и процени потрошњу електричне 

енергије у домаћинству. 

- препознаје оптичке појаве у природи (дуга, фатаморгана, боја неба, поларна светлост и сл.) и везује их за 

одговарајуће физичке принципе (поларизација, дифракција, преламање, одбијање, дисперзија светлости). 

- користи оптичке инструменте (микроскоп, телескоп, спектроскоп) и описује принципе рада. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образ. стандарда Методе рада Облици рада 

I Магнетно поље Магнетно поље струјног 

проводника. Магнетна индукција и јачина 

магнетног поља. Линије поља и магнетни 

флукс. Лоренцова сила. Кретање 

наелектрисаних честица у магнетном и 

електричном пољу. Одређивање специфичног 

наелектрисања честица, циклотрон. Магнетна 

интеракција наелектрисања у кретању. 

Амперова сила. Узајамно деловање два 

паралелна праволинијска струјна проводника. 

Деловање магнетног поља на проводни рам 

(принцип рада електричних инструмената). 

Магнетници. Магнетни момент атома, 

дијамагентици и парамагнетици. 

Феромагнетици. Магнетно поље у 

супстанцији. 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 Рад са 
осцилоскопом (магнетни хистерезис). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

вођени разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци 
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II Електромагнетна индукција Појава 

електромагнетне индукције. Електромагнетна 

индукција и Лоренцова сила. Индуковање 

ЕМС у непокретном проводнику. Фарадејев 

закон и Ленцово правило. Електромагнетна 

индукција и закон одржања енергије. 

Узајамна индукција и самоиндукција. 

Енергија магнетног поља у соленоиду. 

Запреминска густина енергије магнетног 

поља. Демонстрациони огледи: 

Појава електромагнетне индукције (помоћу 

магнета, калема и галванометра). Ленцово 

правило. 

 

 

 

 

 
9 

 

 

Монолошка, 

дијалошка, м. 

практичних 

радова, 

демонстрациона 

метода, вођени 

разговор 

 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

 

 

 

Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, контролна 

вежба 

III Наизменична струја Генератор 

наизменичне струје. Синусоидални напон и 

струја. Отпорности у колу наизменичне струје 

и Омов закон за РЛЦ коло. Снага 

наизменичне струје. Ефективне вредности 

напона и струје. Трансформатор. Пренос 

електричне енергије на даљину. Појам о 

трофазној струји. Демонстрациони огледи: 

Својства активне и реактивне отпорности. 

Демонстрациони трансформатор. 

Лабораторијска вежба: Напони у РЛЦ - колу. 

 

 

 

 
10 

 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрациона 

метода, вођени 

разговор 

 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

 

 
Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци 

IV Хармонијске осцилације 

Механички хармонијски осцилатор и 

величине којима се описује његово кретање. 

Енергија хармонијског осцилатора. 

Математичко и физичко клатно. Слагање 

осцилација. Разлагање кретања на хармонике, 
спектар. Пригушене осцилације. Принудне 

 

 

13 

Монолошка, 

дијалошка, 

примена 

образовних 

игара, 

демонстрациона 
метода, вођени 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, контролна 

вежба 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образ. стандарда Методе рада Облици рада 

осцилације, резонанција. Електрично 

осцилаторно коло. Демонстрациони огледи: 

Осциловање тега на опрузи. 

Математичко клатно. Хармонијске 

осцилације (методом сенке). Пригушене 

осцилације. Појава резонанције (механичке и 

електричне). Лабораторијска вежба: 
Математичко и физичко клатно. 

 разговор   

V Механички таласи Таласно кретање и 

појмови који га дефинишу. Врсте 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 

водене каде). Одбијање и преламање таласа 

(помоћу водене каде или WSP уређаја). 

 

 

 

8 

 

 

 
Монолошка, 

дијалошка 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

 
Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци 

VI Акустика Извори и карактеристике 

звука. Пријемници звука, ухо. Инфразвук и 

ултразвук и њихове примене. Доплеров 

ефекат. Демонстрациони огледи: Својства 

звучних извора (монокорд, звучне виљушке, 

музички инструменти и сл.). Звучна 

резонанција. Лабораторијске вежбе: Мерење 

брзине звука у ваздуху (осцилоскопом). 

Резонанција ваздушног стуба у цеви 

(одређивање фреквенције). 

 

 

 

 
9 

 

 
Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрациона 

метода, вођени 

разговор 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални 

 

 
Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, контролна 

вежба 
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VII Електромагнетни таласи Настајање и 

основне карактеристике електромагнетних 

таласа. Спектар електромагнетних таласа. 

Енергија и интензитет електромагнетних 

таласа. Елементи радио-технике и телевизије. 

Демонстрациони огледи: Херцови огледи. Рад 

појачавача звука. Довођење у резонанцију 
радио-пријемника и радио-одашиљача. 

 

 

6 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

примена 

образовних 

игара, вођени 

разговор 

 

 

Фронтални, 

индивидуални 

 
 

Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци 

VIII Таласна оптика Интерференција 

светлости. Јунгов оглед и други примери 

интерференције. Мајкелсонов 

интерферометар. Дифракција светлости на 

пукотини. Дифракциона решетка. Разлагање 

полихроматске светлости. Појам о 

дифракцији Х-зрака. Поларизација таласа. 

Поларизација светлости при проласку кроз 

кристале и при одбијању и преламању 

(Малусов и Брустеров закон). Двојно 

преламање. Обртање равни поларизације. 

Дисперзија светлости (нормална и аномална). 

Разлагање беле светлости на компоненте. 

Расејање и апсорпција светлости. Доплеров 

ефекат у оптици. Демонстрациони огледи: 

Интерференција ласерске светлости на 

Френеловој бипризми. Дифракција ласерске 

светлости на оштрој ивици, пукотини и нити. 

Поларизација светлости помоћу 

поларизационих филтера. Дисперзија беле 

светлости помоћу стаклене призме. 

Лабораторијска вежба: Мерење таласне 

дужине дифракционом решетком. 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

примена 

образовних 

игара, вођени 

разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, контролна 

вежба 

IX Геометријска оптика 

Закони геометријске оптике. Преламање 

светлости кроз призму и планпаралелну 

плочу. Сферна огледала. Једначина 

огледала. Сочива. Једначина сочива. 

Недостаци сочива. Оптикчки 

инструменти. Фотометрија. 

 

 

22 

 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

примена 

образовних игара, 

вођени разговор 

 

Фронтални, 

индивидуални 

 
Ангажовање ученика у 

настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, контролна 

вежба 

Корелација 

Магнетно поље – математика (алгебра, вектори, графици); Електромагнетна индукција – математика 

(вектори, алгебра, графици, геометрија); Наизменична струја – математика (алгебра, тригонометријске функције); 

Хармонијске осцилације – математика (алгебра, тригонометријске функције, графици); Механички таласи –

математика (алгебра, тригонометријске функције, графици); Акустика – математика (алгебра); 

Електромагнетни таласи – математика (алгебра, вектори, тригонометријске функције, координатни 

системи); Таласна оптика – математика (алгебра, геометрија, тригонометријске функције). 

Уџбеник: 

 Физика за трећи разред гимназије природно математичког смера, Завод, 

 Збирка задатака за трећи разред гимназије, Круг 

Литература за наставника: 

 Физика за трећи разред гимназије природно математичког смера, Завод 

 Збирка задатака за трећи разред гимназије, Круг 

 Физика за трећи разред математичке гимназије, Круг 

 Збирка задатака из физике за трећи разред гимназије, Завод 

 

  



135 

Прва београдска гимназија 

 

 

  Друштвено-језички смер  

 

Циљ наставе физике је стицање функционалне писмености (природно-научне, математичке, техничке), 

систематско стицање знања о физичким појавама и процесима и њихово разумевање на основу физичких модела и 

теорија, оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим 

ситуацијама, активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживачки приступ, стицање радних навика, 

одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље образовање. 

Циљеви учења у трећем разреду: оспособљавање ученика да: 

- препознаје појаву резонанције, интерференције, преламања и одбијања таласа (прелазак возила или чете 

војника преко моста, љуљашка, водени таласи, шум из морске шкољке, електрична осцилаторна кола, ехо, 

предвиђање торнада, простирање звука по ветру и сл.) и предвиђа ефекте. 

- разликује звук, ултразвук и инфразвук и познаје могућности и начине примене ултразвука, као и 

опасности од инфразвука. 

- склапа и повезује основне елементе електромотора и генератора једносмерне струје и описује принципe 

рада. 

- анализира и формира RLC кола. 

- израчуна вредности активне и реактивне снаге наизменичне струје и процени потрошњу електричне 

енергије у домаћинству. 

- препознаје оптичке појаве у природи (дуга, фатаморгана, боја неба, поларна светлост и сл.) и везује их за 

одговарајуће физичке принципе (поларизација, дифракција, преламање, одбијање, дисперзија светлости). 

- користи оптичке инструменте (микроскоп, телескоп, спектроскоп) и описује принципе рада. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. станд Методе рада Облици рада 

Магнетно поље Магнетно поље струјног 

проводника. Магнетна индукција. Магнетни 

флукс. Кретање наелектрисаних честица у 

магнетном пољу. Лоренцова сила. Масени 

спектрометар. Амперова сила. Узајамно 

деловање паралелних струјних проводника. 

Магнетици (дијамагнетици, парамагнетици, 

феромагнетици). Демонстрациони огледи: 

Ерстедов оглед. Интеракција два паралелна 

струјна проводника. Деловање магнетног 

поља на електронски сноп. Деловање 
магнетног поља на рам са струјом. 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 
Монолошка, 

дијалошка, 

вођени разговор 

 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

 

 

Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, 

Електромагнетна индукција 

Електромагнетна индукција. Фарадејев закон 

и Ленцово правило. Самоиндукција и 

узајамна индукција. Енергија магнетног поља. 

Демонстрациони огледи: Појава 

електромагнетне индукције и узајамне 
индукције. 

 

 

7 

Монолошка, 

дијалошка, 

практичних 

радова, 

демонстрациона 

вођени разговор 

 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

 

Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, тест, 

контролна вежба 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. образ. станд Методе рада Облици рада 

Наизменична струја 

Генератор наизменичне струје. Струја, напон 

и отпорности у колу наизменичне струје. 

Омов закон за коло наизменичне струје. 

Снага наизменичне струје. Тансформатор. 

Пренос електричне енергије на даљину. 

Демонстрациони огледи: Својства активне и 

реактивне отпорности. Демонстрациони 
трансформатор. 

 

 

 

11 

 
 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрациона 

метода, вођени 

разговор 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

 

 
Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци. 

Осцилације 

Хармонијски осцилатор. Период, 

фреквенција, амплитуда. Енергија 

осцилатора. Математичко клатно. Пригушене 

и принудне осцилације. Резонанција. 

Демонстрациони огледи: Осциловање тега на 

опрузи. Математичко клатно. Резонанција 
(спрегнута клатна). 

 

 

 
12 

Монолошка, 

дијалошка, 

примена 

образовних 

игара, 

демонстрациона 

метода, вођени 
разговор 

 

 

Фронтални, 

индивидуални 

 
Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, контролна 

вежба 

Механички таласи Таласно кретање и 

параметри који га дефинишу. Врсте таласа. 

Одбијање и преламање таласа. Стојећи 

таласи. Демонстрациони огледи: Врсте 

таласа (помоћу таласне машине). Одбијање, 
преламање таласа (таласна када). 

 

 
5 

 

Монолошка, 

дијалошка 

 

Фронтални, 

индивидуални 

 

Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, 

Акустика Извори звука. Карактеристике 

звука. Инфразвук и ултразвук. Доплеров 

ефекат. Демонстрациони огледи: 

Својства звучних извора. Звучна резонанција. 

Лабораторијска вежба 
Мерење брзине звука у ваздуху 

 

 
10 

 

 

 
Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрациона 

метода, вођени 

разговор 

 

 

 

 

Фронтални, 

индивидуални 

 

 

 
Ангажовање ученика 

у настави, усмено 

испитивање, домаћи 

задаци, контролна 

вежба 

Електромагнетни таласи 

Настанак и карактеристике електромагнетних 

таласа. Спектар. 

 

 
 
5 

 

 

Таласна оптика 

Интерференција, дифракција и дисперзија 
светлости. Поларизација светлости. 

 
 
6 

   

Геометријска оптика 

Елементи геометријске оптике. Огледала. 
Сочива. Око, лупа и микроскоп. 

 

7 

 
 

 

Корелација: 

Магнетно поље – математика (алгебра, вектори, графици); Електромагнетна индукција – математика 

(вектори, алгебра, графици, геометрија); Наизменична струја – математика (алгебра, тригонометријске функције); 

Хармонијске осцилације – математика (алгебра, тригонометријске функције, графици); Механички таласи – 

математика (алгебра, тригонометријске функције, графици); Акустика – математика (алгебра); Електромагнетни 

таласи – математика (алгебра, вектори, тригонометријске функције, координатни системи); Таласна оптика – 

математика (алгебра, геометрија, тригонометријске функције) 

Уџбеник: 

– Физика за трећи разред гимназије друштвено језичког смера, Завод, 

– Збирка задатака за трећи разред гимназије, Круг 

Литература за наставника: 
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– Физика за трећи разред математичке гимназије, 

– Физика за трећи разред гимназије друштвено језичког смера 

– Збирка задатака за трећи разред гимназије, Круг 

 

 

  Четврти разред - Природно-математички смер  

 

Циљеви учења: развијање функционалне писмености, развијање радних навика, развијање логичког и 

апстрактног мишљење и критичког става, оспособљавање за примену знања и решавање задатака, стицање знања и 

разумевање закона геометријске оптике, разумевање појма кванта и фотона, разумевање појаве фотоефекта, дуалне 

природе светлости, настанак и карактеристике рендгенског зрачења, емисије зрачења АЦТа, стицање знања 

оструктури атома и језгра атома, разумевање рада ласера и структуре полупроводника, стицање знања о утицају и 

заштити од радиоактивног зрачења, развијање односа према заштити животне средине, схватање значаја физике, 

разумеју допринос модерне физике. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

Специјална теорија релативности 

Основни постулати специјалне теорије 
релативности. Лоренцове трансформације 
координата. Релативистички закон сабирања 

брзина. Релативистички карактер времена и 

дужине. Гранични карактер брзине светлости. 

Инваријантност интервала. Релативистички 

импулс и енергија. Везе између 

релативистичког импулса, кинетичке енергије, 
енергије мировања и укупне енергије 

 

 

 

 
12 

 

 

 

Монолошка 

дијалошка 

 

 

 

Фронтални 

индивидуални 

 

 

 
Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Контролни задатак 

Квантна природа ЕМ зрачења 

Топлотно зрачење. Закони зрачења апсолутно 

црног тела. Планкова хипотеза. Фотоелектрични 

ефекат. Ајнштајнова једначина фотоефекта. 

Квантна природа светлости. Маса и импулс 

фотона. Комптонов ефекат. Корпускуларно- 
таласни дуализам светлости. 

 

 

14 

 

 
Монолошка 

дијалошка 

 

 
Фронтални 

индивидуални 

 
 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Контролни задатак 

Квантна механика 

Разлика између класичне и квантне механике. 

Честично-таласни дуализам. Таласна својства 

честица. Де Бројева релација. Хајзенбергова 

релација неодређености. Појам о 

Шредингеровој једначини. Таласне функције и 

сопствене енергије. Кретање слободне честице. 

Честица у потенцијалној јами. Квантни 

линеарни хармонијски осцилатор. Пролаз кроз 
потенцијалну баријеру. 

 

 

 

 
12 

 

 

 

Монолошка 

дијалошка 

 

 

 

Фронтални 

индивидуални 

 

 

 
Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Контролни задатак 

Квантна теорија атома 

Радерфордов модел атома. Дискретни спектар 

атома водоника. Борови постулати и Боров 

модел атома водониковог топа. Франк-Херцов 

оглед. Квантно-механичка теорија атома: 

главни, споредни и магнетни квантни број. 

Физички смисао "боровских орбита". Спин 

електрона. Штерн-Герлахов оглед. 

Вишеелектронски атоми и Паулијев принцип. 

Структура периодног система елемената. 

Закочно и карактеристично рендгенско зрачење. 
Основне каракетеристике хемијских веза 

(јонске и ковалентне). Молекулски спектри. 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 
 

Монолошка 

Дијалошка 

 

 

 

 
 

Фронтални 

индивидуални 

 

 

 

 
Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Контролни задатак 
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Ласери 

Квантни прелази: спонтана емисија, апсорпција 

и стимулисана емисија зрачења. Основни 

принцип рада ласера. Врсте ласера. 

Карактеристике ласерског зрачења. Примене 
ласера. Холографија. 

 

 
11 

 
Монолошка 

Дијалошка 

Демонстрација 

 
Фронтални 

Индивидуални 

Рад у групи 

 
Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Физика чврстог стања 

Зонска теорија кристала. Енергијске зоне у 

чврстом телу. Зонски модели метала и 

диелектрика. Расподела слободних електрона по 

енергијама у металу. Квантна теорија 

проводљивости метала. Суперпроводљивост. 
Полупроводници. Сопствена и примесна 

 

 

21 

 

 
Монолошка 

дијалошка 

 

 
Фронтални 

индивидуални 

 

 
Усмено излагање 

Домаћи задатак 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

проводљивост. Полупро-водници р и n-типа и 
полупроводнички р-n спој 

    

Физика атомског језгра 

Структура језгра. Карактеристике језгра. 

Дефект масе и енергија везе. Нуклеарне силе. 

Модели језгра. Природна радиоактивност. 

Алфа-, бета и гама распад. Закон радиоактивног 

распада. Активност радиоактивног извора. 

Радиоактивни низови и радиоактивна 

равнотежа. Интеракција адиоактивног зрачења 

са супстанцијом. Детекција зрачења. 

Дозиметрија и заштита од зрачења. Вештачка 

радиоактивност. Општа својства нуклеарних 

реакција Примери реакција (откриће протона и 

неутрона, интеракције неутрона са језгром, 

трансурански елементи). Акцелератори честица. 

Нуклеарна енергетика. Фисија. Нуклеарни 

реактори. Реакције фузије на звездама. 

Конфинирање плазме. Нуклеарне и 

термонуклеарне бомбе. 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

Монолошка 

Дијалошка 

Демонстрација 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални 

индивидуални 

 

 

 

 

 

 
Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ангажовање ученика у 

настави 

Физика елементарних честица 

Класификација елементарних честица. Основне 
интеракције између честица. Честице и 
античестице. Кваркови. Космичко зрачење. 

 
6 

 

Монолошка 

дијалошка 

 

Фронтални 

индивидуални 

 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Корелација: 

Математика – графички приказ функција; биологија – физиологија човека (око, заштита од зрачења); хемија – 

структура атома (модели атома), хемијске везе (јонска, ковалентна, метална), водоников атом; филозофија – историја 

науке; историја – Други светски рат; 

Уџбеник: 

– Физика за четврти разред гимназије, теорија, збирка задатака и тестови, Наташа Чалуковић, Круг 

Литература за наставника: 

 Физика за четврти разред гимназије, теорија, збирка задатака и тестови, Наташа Чалуковић, Круг 

 Физика, уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера, Иван Аничин, Клет 

 Гимназијска нуклеарно-честична физика, Иван Аничин, ауторско издање 

 Физика уџбеник за четврти разред гимназије, Владимир Паар, Школска књига, Загреб 

 Физика 4, приручник за наставнике, Ђурђа Влахо, Златко Влахо и Владимир Паар, Школска књига, Загреб 
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  Друштвено-језички смер  

 

Циљеви учења: развијање функционалне писмености, развијање радних навика, развијање логичког и 

апстрактног мишљење и критичког става, оспособљавање за примену знања и решавање задатака, стицање знања и 

разумевање закона геометријске оптике, разумевање појма кванта и фотона, разумевање појаве фотоефекта, емисије 

зрачења АЦТа, стицање знања о структури атома и језгра атома, разумевање рада ласера и структуре полупроводника, 

стицање знања о утицају и заштити од радиоактивног зрачења, развијање односа према заштити животне средине 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

Обр. Стандар. Методе рада Облици рада 

Специјална теорија релативности 

Основни постулати специјалне теорије 
релативности. Релативистички карактер 

 

6 
Монолошка 

дијалошка 

Фронтални 

индивидуални 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 
Контролни задатак 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

Обр. Стандар. Методе рада Облици рада 

времена и дужине. Релативистичка маса, 

импулс и енергија. Веза укупне енергије и 
релативистичке масе. 

    

Квантна природа ЕМ зрачења 

Топлотно зрачење и закони зрачења апсолутно 

црног тела. Појам кванта енергије. 
Фотоефекат. Маса, импулс и енергија фотона 

 
10 

 

Монолошка 

дијалошка 

 

Фронтални 

индивидуални 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Контролни задатак 

Квантна механика 

Разлика између класичне и квантне механике. 
Честично-таласни дуализам. Таласна својства 

честица. Де Бројева релација. Хајзенбергова 

релација неодређености 

 
 

8 

 
Монолошка 

дијалошка 

 
Фронтални 

индивидуални 

 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Контролни задатак 

Атомска физика 

Увод. Планетарни модел атома. Борови 

постулати. Спектар водониковог атома. 

Франк-Херцов оглед. Квантни бројеви. 
Паулијев принцип. Периодни систем. 

 
 

10 

 
Монолошка 

Дијалошка 

 
Фронтални 

индивидуални 

 
Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ласери 

Спонтана и стимулисана емисија зрачења. 
Ласери, примена. 

 

3 
Монолошка 

Дијалошка 
Демонстрација 

Фронтални 

Индивидуални 
Рад у групи 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Основи физике чврстог стања 

Елементи зонске теорије кристала.. 

Полупроводници. Примене полупроводника 

 

3 
Монолошка 

дијалошка 

Фронтални 

индивидуални 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Нуклеарна физика 

Основне карактеристике језгра. Нуклеарне 

силе. Енергија везе. Дефект масе. Природна 

радиоактивност. Закон радиоактивног распада. 

Активност. Радиактивно зрачење и врсте 

радиактивног зрачења. Вештачка 

радиоактивност. Нуклеарне реакције. Фисија. 

Ланчана реакција. Нуклеарни реактори. 
Фузија. Заштита од нуклеарног зрачења. 

 

 

 

17 

 

 

Монолошка 

Дијалошка 

Демонстрација 

 

 

 
Фронтални 

индивидуални 

 

 
Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Ангажовање ученика у 

настави 

Физика елементарних честица 

Космичко зрачење. Елементарне честице. 
Врсте интеракција честица у природи., 
 

 

3 
Монолошка 

дијалошка 

Фронтални 

индивидуални 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

Основи астрономије 

 

 

4 
Монолошка 

дијалошка 

Фронтални 

индивидуални 

Усмено излагање 

Домаћи задатак 

 

Корелација: математика – графички приказ функција; биологија – физиологија човека; хемија – структура 

атома, хемијске везе; филозофија – историја науке; историја – Други светски рат; 
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Уџбеник: 

– Физика за четврти разред гимназије, теорија, збирка задатака и тестови, Наташа Чалуковић, Круг 

Литература за наставника: 

– Физика за четврти разред гимназије, теорија, збирка задатака и тестови, Наташа Чалуковић, Круг 

– Физика, Уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера, Иван Аничин, Клет 

 

АСТРОНОМИЈА 

Циљ и задаци22 

Циљ наставе астрономије је да ученици упознају небеска тела и појаве у васиони. Задаци наставе астрономије 

су да ученици: 

 стичу знања о космосу и основним законима макросвета; 

 схвате универзалност закона природе; 

 стичу савремена знања о васиони и методама које су омогућиле стицање тог знања; 

 развију радозналост и интересовање за свет који их окружује; 

 развију критички дух и смисао за егзактно мишљење; 

 стекну навику да примењују знање стечено у другим наукама (физици, математици и др.); 

 стекну навику да самостално закључују на основу знања и да се оспособе за апстрактно мишљење; 

 развију смисао за оријентацију у простору и времену; 

 упознају изворе енергије и могућности њиховог коришћења; 

 стекну компетенције за квалитативно и квантитативно решавање астрономских проблема и задатака. 

 

 

  Смер: природно-математички  

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

с Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. циљева учења Методе рада Облици рада 

УПОЗНАВАЊЕ СА ПЛАНОМ И 

ПРОГРАМОМ АСТРОНОМИЈЕ 

Предмет и специфичност астрономије, 
историјат 

 
1 

 
Монолошка 

 
Фронталан 

Усмено излагање, 

однос према радним 

обавезама, 
ангажованост на часу 

ГРАВИТАЦИОНА ДЕЈСТВА 

Привидна планетска кретања, хелиоцентрични 

систем. Кеплерови закони. Њутнов закон 

гравитације. 

 

 

 
3 

 

Монолошка, 

дијалошка 

 

 
Фронталан 

 
Усмено излагање, 

ангажованост ученика, 

домаћи рад 

ДАЉИНЕ И ВЕЛИЧИНЕ НЕБЕСКИХ ТЕЛА 
Даљине небеских тела, паралакса. Астрономске 
јединице за даљину. 

2 Монолошка, 

дијалошка 
Фронталан 

Усмено излагање, 

ангажованост ученика, 

домаћи рад 

НЕБО, ПРОСТОР И ВРЕМЕ 
Оријентација на небу, сазвежђа, небеска 

сфера, Земљина ротација 

Хоризонтски и екваторски координантни 

систем. Привидно годишње Сунчево кретање. 

Докази Земљине ротације. Време, 

календари 

 
4 

 

Монолошка, 

дијалошка 

 

Фронталан 
Усмено излагање, 

ангажованост ученика 

у настави, тест 
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ЗРАЧЕЊЕ НЕБЕСКИХ ТЕЛА  

Спектар зрачења небеских тела. Израчунавање 

радијалних брзина. 

Утицај Земљине атмосфере на примање 

зрачења небеских тела. 

 

 
3 

 
Дијалошка, 

монолошка, 

 
 

Фронталан 

 

Усмено излагање, тест, 

ангажованост на часу, 

домаћи рад, анализа 

текста 

АСТРОНОМСКИ ИСТРУМЕНТИ 
Рефрактори, рефлектори и пријемници 

зрачења. Основне карактеристике телескопа. 

Прорачун спектроскопских величина. 

Интерферонетри. Примена ласера у 

астрономији 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

Дијалошка, 

монолошка 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронталан 

 

Ангажованост у 

настави, усмено 

излагање, тест, однос 

према радним задацима 

ЗВЕЗДЕ 

Физичке карактеристике и типови звезда. 

Кретање звезда и H-R дијаграм. Двојне и 
вишеструке звезде. Одређивање звездане масе, 

пречника и температуре. Звездана јата. 

Променљиве звезде. Извори звездане енргије. 

Еволуција звезда. 

 

 
 

6 

 
Усмено излагање, 

ангажованост на часу 

ГАЛАКСИЈЕ 
Млечни пут, структура и ротација галаксија. 
Врсте галаксија. Хаблов закон. Реликтно 
зрачење, космолошке хипотезе. 

4 

Усмено излагање, 

ангажованост на часу 

СУНЧЕВ СИСТЕМ И СУНЦЕ 
Карактеристике мирног сунца. 

Сунчева активност, геофизичке последице 

Основне карактеристике Сунчевог система 

Комете, метеори, метеорити, астероиди (мале 

планете) еволуција Сунчевог система. 

 

 

 

6 

 

 

 

Ангажованост у 

настави, усмено 

излагање, тест, однос 

према радним задацима 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
 

1 
 

Дијалошка 
Фронталан, 

индивидуалан, 
рад у групи 

Корелација : Географија: звезде, планете, Сунчев систем. Физика: зрачење небеских тела, физичке 

карактеристике звезда, Њутнови закони, Кеплеров закон; 

Уџбеник: Олга Атанацковић, Астрономија, уџбеник за четврти разред гимназије природно математичког 

смера, Клет 

 

ХЕМИЈА 

Циљ наставе хемије23 
у гимназији је развој доменских хемијских знања, техничко-технолошких знања, 

развој општих когнитивних способности и комуникацијских способности, као припрема за даље универзитетско 

образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном животу, решавање проблема у новим и 

непознатим ситуацијама и развијање одговорног односа према себи, другима и животној средини. 

Задаци наставе хемије су да ученици: 

 развију хемијску научну писменост и способност комуникација у хемији; 

 оспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених информационих технологија; 

 овладају основама научног метода у хемији и схвате значај хемијског експеримента као примарног извора 

знања и основног метода сазнавања у хемији; 

 разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 

 разумеју однос условљености својстава супстанци њиховом структуром; 

 разумеју условљеност својстава хемијског система његовим квалитативним саставом и квантитативним 

односом његових компоненти; 

 примењују основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања материје, концепт 
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равнотеже, концепт развојности хемијских теорија) за тумачење хемијских структура и процеса: 

 овладају основним техникама лабораторијског рада; 

 разумеју значај хемијске производње за савремено друштво; 

 разумеју значај хемије за различите савремене технологије; 

 развију свест о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, социо- 

економским и друштвеним наукама; 

 буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и науче да адекватно реагују при 

незгодама у хемијској лабораторији и свакодневном животу; 

 разумеју значај хемије и хемијске производње за одрживи развој; 

 развију одговоран став према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду; 

 развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема , логичко и критичко мишљење; 

 развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

 развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем; 

 унапреде сарадњу и тимски рад. 

 

 

  Други разред - Природно-математички смер  

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

 предвиди реакције за добијање одговарајућих једињења на основу својстава елемената заснованих на 

положају у ПСЕ 

 дискутује о производњи корисних материјала и развоју технологија, аргументујући то структурним 

својствима супстанци 

 анализира однос између хемијских научних принципа и технолошких процеса и објашњава како хемија и 

хемијска производња утичу на појединца, друштво и окружење 

 примењује сигурне лабораторијске технике у руковању, складиштењу и одлагању лабораторијског 

прибора и хемикалија и користи потребна лична заштитна средства 

 пружи одговарајућу прву помоћ у случају незгоде у хемијској лабораторији. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Провера остварен. 

образовних станд. Методе рада Облици рада 

Оксидоредукционе реакције 

Оксидациона и редукциона средства; 
Појам електролизе и галванског елемента; 
Корозија 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтални 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усмено излагање 

Водоник 

Физичка и хемијска својства, значај и 

примена 

 

2 

Елементи Iа групе ПСЕ 

Општа својства, значај, примена; 

Једињења натријума и калијума 

 

5 

Елементи IIа групе  ПСЕ 

Општа својства, значај, примена; 
Поређење са алкалним металима; 
Одступања код берилијума; 
Једињења калцијума и магнезијума 

 
 

5 

Елементи IIIа групе ПСЕ 

Општа својства, значај, примена; 

Алуминијум, добијање, својства, легуре; 

Једињења алуминијума 

 
4 
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Елементи IVа групе ПСЕ 

Упоредна својства елемената; 

Алотропске модификације угљеника, 

аморфни облици; Једињења угљеника; 

Силицијум, калај, олово- својства и 
примена 

 

 
6 

Монолошко- 

дијалошки 

рад, 

индивидуални 

рад 

Домаћи задаци 

Контролна вежба 

Елементи Vа групе ПСЕ 

Упоредна својства елемената; 
Азот, својства и примена; 

Добијање амонијака и азотне киселине; 

Фосфор, својства, значај и примена 

 

8 

Елементи VIа групе ПСЕ 

Кисеоник, сумпор- 
Алотропске модификације, 
Добијање, својства, примена 

7 

 

6 

Елементи VIIа групе ПСЕ 

Упоредна својства елемената; Флуор, 

хлор, бром, јод; Бескисеоничне и 
кисеоничне киселине, њихове соли 

 

Елементи VIIIа групе ПСЕ 
Упоредна својства племенитих гасова 

2  

 

 

 

 
Монолошко- 

дијалошки 

 

 

 

 
Фронтални 

рад, 

индивидуални 

рад 

 

 

 

 

Усмено излагање 

Домаћи задаци 

Контролна вежба 

Прелазни метали 

Упоредна својства ; Комплексна 
једињења; Добијање хрома, мангана, 

гвожђа, бакра, цинка, њихова једињења и 

примена 

 
 

20 

Лантаниди и актиниди 
Упоредна својства 

2 

Хемијски аспекти загађивања животне 

средине 

Загађивање воде, атмосфере, земљишта. 
Хемијски отпад 

 
2 

 

Корелација : Географија, биологија, физика 

Уџбеник: 

 Неорганска хемија, Снежана Рајић,  Завод за уџбенике, Београд 

 Збирка задатака из хемије за први и други разред- Радивој Николајевић, Милена Шурјановић, Завод за уџбенике, 

Београд 

 Тестови из неорганске хемије за гимназију и средње школе, С. Зарић, Н.Пећић 

Литература за наставника: 

 Општа и неорганска хемија, Станимир Арсенијевић 

 

  Природно- математички смер (вежбе)  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

остварен. Образ. стан Методе рада Облици рада 

Увод у лабораторијску технику 

Правила за безбедни рад, мере 

предострожности, противпожарна заштита; 

Лабораторијски прибор и посуђе; Грејалице; 

Мерења у лабораторији. 

 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основне лабораторијске операције 
Поступци за одвајање састојака смеше 

5 
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Реакције и својства неорганских 

супстанци Принцип квалитативне хемијске 

анализе; Доказивање јона метала у пламену; 

Доказивање јона магнезијума, калцијума, 

алуминијума, калаја, олова, цинка, гвожђа, 

бакра, живе, баријума, мангана, амонијум 

јона; Доказивање хлоридних, бромидних, 

јодидних, сулфатних, фосфатних, 

карбонатних јона; Квантитативна хемијска 
анализа/ ацидиметрија и алкалиметрија. 

 

 

 

 
23 

Монолошко- 

дијалошки, 

Експериментални 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни рад 

Извођење огледа- 

експерименталне вежбе 

Уџбеник: 

-Хемијски практикум за други разред гимназије, Славко Нешић, Момчило Јоветић; Завод за уџбенике, Београд 

 

  Друштвено- језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

Увод у органску хемију/ 

Својства С- атома; 

Подела органских једињења; 

Реактивност органских једињења 

 

 
3 

 
 

Монолошко- 

дијалошки 

 

Фронтални 

рад, 

Индивидуални 

рад 

Усмено излагање/ 

Активација већ постојећих 

знања из осмог разреда; 

Усвајање нових хемијских 

информација о структури С- 

атома 

 
Угљоводоници/ 
Алкани- својства, структура, примена; 

Алкени и диени- својства и примена; 

Алкини- својства и примена; 

Арени- добијање, структура, својства 

и примена. Нафта, земни гас, угаљ. 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

Монолошко- 

дијалошки; 

Демонстрација; 

Рад на тесту 

 

 

 

 

 

 

Фронтални. 

индивидуални, 

рад у пару, 

групни 

Усмено излагање, 

семинарски рад, тест, 

презентација, контролна 

вежба; Упознавање нових 

појмова, разумевање разлике 

у структури и реактивности 

засићених и незасићених 

угљоводоника; 
Примена угљоводоника 

Органска кисеонична једињења/ 

Алкохоли- класификација, добијање, 

својства и примена; 

Феноли, етри, карбонилна, 

карбоксилна једињења, деривати 

карбоксилних киселина- 

номенклатура, својства и примена. 

Липиди, угљенихидрати- структура, 

својства и примена. 

 

 

 

 
28 

Активација и примена 

постојећих знања. Усвајање 

нових информација о 

својствима функционалних 

група (хидроксилна, 

карбонилна, карбоксилна); 

Презентовање добијања и 

примене сапуна, 

детерџената, масти, уља, 
воскова и шећера. 

Органска азотна једињења/ 

Амини, нитро једињења- својства, 

добијање, примена. 

Хетероциклична једињења са атомом 

азота. Аминокиселине, пептиди, 

протеини- структура, значај, улога. 

Нуклеинске киселине- структура и 

функција DNK, RNK. 

 

 

 

11 

Примена предзнања из осмог 

разреда. Биолошки важна 

једињења. Разумевање 

својства биомолекула као 

последица разлика у њиховој 

структури. Разумевање 

значаја протеина и 

нуклеинских киселина у 

грађи живе ћелије. 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

 
Витамини, хормони, алкалоиди и 

антибиотици/ 

Структура једноставних врста, 

својства, примена и значај. 

 

 

8 

 

 

 

 
Монолошко- 

дијалошки 

 

 

 

 
Фронтални, 

индивидуални 

Усвајање нових информација 

о значају витамина, хормона, 

антибиотика и алкалоида у 

животу савременог човека, 

али и злоупотреба. 

Резистенција бактерија на 

антибиотике. 

Хемијски аспекти загађења животне 

средине/Извори загађивања 

атмосфере, воде, земљишта. 
Пречишћавање отпадних вода. 

 
4 

Усмено излагање; 
Усвајање нових и активација 

постојећих знања у области 
загађења животне средине. 

 

Корелација Биологија, географија 

Уџбеник: 

- Органска хемија за други разред гимназије друштвено- језичког смера- Р.Марковић, В.Павловић; Завод за 

уџбенике, Београд  

Литература за наставника: 

 Органска хемија- П. Волхард 

 Биохемија, основе- П. Беркеш 

 Органска хемија- И. Риковски. 

 

 

  Трећи разред - Природно-математички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

СТРУКТУРА И РЕАКЦИЈЕ ОРГАНСКИХ 

МОЛЕКУЛА 

Особине C-атома, функционалне групе и 

класификација. Хомолитичко и 

хетеролитичко раскидање ковалентне везе. 

Енергија активације и брзина хемијске 

реакције. Ред реакције. Енергетске 

карактеристике органских једињења у 
реакцијама; 

 

 

 

6 

 

 

дијалошко- 

монолошка, 

демонстрациона 

 

 

 
фронтални, 

индивидуални 

 
Активност на часу, 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији, провера 

знања кроз тест и 

задатке 

АЛКАНИ 
Алкани, структура, хибридизација, 

номенклатуре, изомерија. Добијање алкана. 

Особине алкана. Циклоалкани, 

распрострањеност, номенклатура, добијање, 

особине. Теорија напона, конформације 
циклохексона 

 

 

4 

 

 
дијалошка, 

демонстрациона 

 

 
фронтални, 

индивидуални 

Активност на часу, 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији, провера 

знања кроз тест и 

задатке 

СТЕРЕОХЕМИЈА ОРГАНСКИХ 

МОЛЕКУЛА 

-Циклоалкани 

 
3 

 

монолошко- 

дијалошка 

 
фронтални 

Активност на часу, 

извођење реакција, 
експерименти у 

лабораторији, тест 

АЛКЕНИ 
Алкени, sp2 . хибридизација, номенклатура, 

изомерија. Добијање алкена. Особине 

алкена,реакције адиције. Алкени,оксидација, 

полимеризација. Диени, структура, 
номенклатура 1,4-адиција, гума и каучук 

 

 
7 

 
монолошко- 

дијалошка, 

демонстрациона 

 
фронтални, 

групни, 

индивидуални 

Активност на часу, 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији, провера 

знања кроз тест и 

задатке 

АЛКИНИ 

Алкини, sp- хибридизација, номенклатура, 

добијање. Особине алкина 

 

4 
монолошко- 

дијалошка 

фронтални, 

индивидуални 

 

Активност на часу, 
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АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ 
Ароматични угљоводоници. Бензен, 

распрострањеност, структура, 

номенклатура, добијање. Особине бензена. 
Електрофилне ароматична супституција. 

 
 

5 

 
монолошко- 

дијалошка 

 
фронтални, 

индивидуални 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији, провера 

знања кроз тест и 

задатке 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

Полициклични арени    

ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ 

УГЉОВОДОНИКА 
Халогени деривати угљоводоника 

 

2 
монолошко- 

дијалошка, 
текстуална 

фронтални, 

индивидуални 

ОПТИЧКА ИЗОМЕРИЈА 
Оптичка изомерија. Хиралност.... 

2 дијалошка фронтални Активност на часу, 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији, провера 

знања кроз тест и 

задатке 

АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ 
Алкохоли, подела, номенклатура, добијање. 

Особине алкохола. Полихидроксилни 

алкохоли. Феноли, добијање, особине, 
примена 

 
 

7 

 
монолошко- 

дијалошка 

 

 

 

 

фронтални, 

индивидуални 

ЕТРИ 
Етри, номенклатура, добијање, особине 

3  
 

монолошко- 

дијалошка, 

текстуална 

Активност на часу, 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији, провера 

знања кроз тест и 

задатке 

КАРБОНИЛНА ЈЕДИЊЕЊА 
Алдехиди и кетони, природа карбонилне 

групе, номенклатура, добијање. - 

Карбонилна једињења, особине. Оксидација 

алдехида и кетона 

 
 

6 

КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ 

Карбоксилне киселине, структура, 

номенклатура, подела, добијање. Физичке и 

хемијске особине карбоксилне киселине. 

Дикарбоксилне и поликарбоксилне 

киселине, представници, реакције 

Супституисане карбоксилне особине. 

Деривати карбоксилних киселина, 

нуклеофилна супституција. Хлориди и 

анхидриди. Естри карбоксилних киселина. 
Амиди карбоксилних киселина 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

монолошко- 

дијалошка 

 

 

 

 

 

 

 

 
фронтални, 

индивидуални 

 

 

 

 

 

 
Активност на часу, 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији, провера 

знања кроз тест и 

задатке 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА АЗОТА 

Органска једињења са азотом. Нитро 

једињења. Структура, номенклатура, 
распрострањеност амина. Амини, добијање 

и особине 

 
 

5 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА СУМПОРОМ 
Органска једињења са сумпором 

8 

ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА 
Хетероциклична органска једињења 

6 

 

Корелација : Градиво 1.разреда кинетика, термохемија, хемијске везе, структура атома и ћелијске везе, 

Уџбеник:  

- Oрганска хемија, Татјана Недељковић, Логос 

- Збирка задатака из хемије за трећи и четврти разред : Јанош Чанади, Велимир Попсавин; Завод за уџбенике, 

Београд 
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  Природно-математички смер (вежбе)  

 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часов 

Начин остваривања програма 
Начин провере 

остварен. Об. стандарда Методе рада 
Облици 

рада 

СТРУКТУРА И РЕАКЦИЈЕ ОРГАНСКИХ 

МОЛЕКУЛА 
Доказивање угљеника и водоника 

 

2 
 

 

 

Вербално- 

текстуална, 

демонстрациона, 

лсбораторијско 

експериментална 

 

 

 

 

 
фронтални, 

групни 

 

 

 

 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији 

АЛКАНИ 
Доказивање азота и сумпора 

2 

СТЕРЕОХЕМИЈА ОРГАНСКИХ 

МОЛЕКУЛА 

Методе изоловања и пречишћавања 

органских супстанци. Прекристализација 

бензојеве киселине и одређивање 

 

2 

АЛКЕНИ 

Екстракција супстанци из биљног 

материјала. Екстракција пигмената из 

 

4 

 

 
Наставна тема /садржај 

Број 

часов 

Начин остваривања програма 
Начин провере 

остварен. Об. стандарда Методе рада 
Облици 
рада 

спанаћа и шаргарепе    

АЛКИНИ 

Хромотографија – методе, основни 
принципи хромотографских метода 

 

2 

АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ 

Узлазна хромотографија на папиру 

Раздвајање компонената мастила 

 

2 
 

 
Вербално- 

текстуална, 

демонстрациона, 

лсбораторијско 

експериментална 

 

 

 

фронтални, 

групни 

 

 

 
извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији 

ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ 

УГЉОВОДОНИКА 
Синтеза нитробензена 

 

2 

ОПТИЧКА ИЗОМЕРИЈА 

Оксидација алкохола (метанола до метанске 

киселине; етанола калијум пергаменат; 
етанола калијумхидратом;) 

 
2 

АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ 

Особине алкохола (Лукасов тест, 
доказивање глицерола пробом) 

 

2 
 

 

 

 

 
 

Вербално- 

текстуална, 

демонстрациона, 

лсбораторијско 

експериментална 

 

 

 

 

 

 

 
фронтални, 

групни 

 

 

 

 

 

 
 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији 

ЕТРИ 
Синтеза етилетаноата 

2 

КАРБОНИЛНА ЈЕДИЊЕЊА 

Алдехиди и кетони (добијање пропанона и 

испитивање особина;јодоформска проба) 

 

2 

КАРБИКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ 

Синтеза ацетилсалицилне киселине 

(аспирина) 

 

2 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА АЗОТА 

Масти и уља. сапонификациони број- 

одређивање 

 

4 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА СУМПОРОМ 
Спектрална анализа. Идентификација 

непознатих особина на основу спектара IR 
и NMR 

 
4 

Преглед лабораторијских дневника 2 Монол.-дијалошка фронтални  

Уџбеник: 

- Хемијски практикум за трећи разред гимназије: Славко Нешић, Момчило Јоветић; Завод за уџбенике, 

Београд 
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  Четврти разред - Природно-математички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 
часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

УГЉЕНИ ХИДРАТИ Угљени 

хидрати.Структура и подела. Асиметрични C – 

атом. Полуацетали и ацетали. Пројекционе 

формуле. Конформације. Моносахариди, 

физичке и хемијске особине. Хемијске особине 

моносахарида. Олигосахариди-сахароза, 

малтоза, целобиоза и лактоза.Структура и 

особине. Полисахариди.Скроб и гликоген. 
Целулоза и хартија 

 

 

 

12 

 
 

дијалошко- 

монолошка, 

лабораторијско 

експериментална 

демонстрациона 

 

 

 
фронтални, 

индивидуални 

 
Активност на часу, 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији, провера 

знања кроз тест и 

задатке 

ЛИПИДИ Липиди као биомолекули.Подела 

липида. Неутралне масти, сапуни и 

детерџенти. Сложени липиди. Воскови, 

фосфоглицериид, сфинголипиди. 

Неосапуњиви липиди, подела и структура. 

Стероли. Жучне киселине; стероидни 
хормони 

 

 

7 

 

дијалошко- 

монолошка, 

демонстрациона 

 

 
фронтални, 

индивидуални 

 

Активност на часу, 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији, провера 

знања кроз тест и 

задатке 

АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ 4 монолошко- фронтални 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере оствар. 

образовних стандарда Методе рада Облици рада 

Алкалоиди, подела, представници и 

физиолошко дејство. Антибиотоци, подела, 
особине, механизам деловања. 

 дијалошка  

ПРОТЕИНИ Аминокиселине-структура 

протеинских АК. Подела протеинских АК. 

Особине аминокиселина. Пептиди и 

протеини, структура и подела. Физичке и 

хемијске особине протеина. Ензими, 

структура, подела и особине. Фактори који 
утичу на ензимску активност 

 

 

11 

монолошко- 

дијалошка, 

вербално- 

текстуална, 

демонстрациона 

 
 

фронтални, 

групни, 

индивидуални 

Активност на часу, 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији, провера 

знања кроз тест и 

задатке 

ВИТАМИНИ И ХОРМОНИ Витамини – 
подела. Витамини растворни у води. 

Витамини растворни у мастима. Хормони – 

значај, структура и функција. Хормони – 
подела према месту настајања 

 
 

6 

 

 

 

монолошко- 

дијалошка 

 

 

 

фронтални, 

индивидуални 

 
 

Активност на часу, 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији, провера 

знања кроз тест и 

задатке 

НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ 
Нуклеинаске киселине-структура. Структура, 

особине и функција DNA. Структура и 

функција RNA. Биосинтеза протеина – 
транслација 

 

9 

ОСНОВИ МЕТАБОЛИЗМА 
Варење и ресорпција масти, протеина и 

угљених хидрата. Процес разградње 

аминокиселина. Процес разградењ глукозе, 

глицерола и масних киселина. Биосинтеза 
AK, NM и глукозе 

 

 
7 

 

 

 

монолошко- 

дијалошка, 

текстуална 

 

 

 

 
фронтални, 

индивидуални 

 

 

 
Активност на часу, 

извођење реакција, 

експерименти у 

лабораторији, провера 

знања кроз тест и 

задатке 

БИОТЕНОЛОГИЈА И ЊЕНЕ 

МОГУЋНОСТИ 

Биотехнологија и њене могућности 

 
2 

ПРИРОДНИ И СИНТЕТИЧКИ ПОЛИМЕРИ 
Природни и синтетички полимери 

2 

БОЈЕ 
Појам и подела. Систематизација градива 

4 дијалошка фронтални 

 

Корелација: Градиво трећег разреда хемије-карбоксилне киселине,киселине и амиди, биологија-цитологија, 

физиологија,фармакологија, ботаника, протеини; 
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Уџбеник:  

- Хемија за IV разред гимназије, Ј.Петровић и С. Велимировић; Завод за уџбенике, Београд 

- Збирка задатака из хемије за трећи и четврти разред : Јанош Чанади, Велимир Попсавин; Завод за уџбенике, 

Београд 

  

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Циљ наставног предмета рачунарство и информатика24 
је стицање знања, овладавање вештинама и 

формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, 

живот и рад у савременом друштву, као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на 

начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље. 

Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици: 

 развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају информатике 

за функционисање и развој друштва; 

 овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у коме су 

интегрисани текст, слика и табела; 

 ефикасно користе програмски језик заснован на прозорима за решавање различитих проблема у даљем 

образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 

 стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког интерфејса, 

коришћење могућности оперативних система и система датотека конкретног оперативног система; 

 разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење мрежних 
ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење; 

 јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским начином 

решавања проблема и основним алгоритмима; 

 развију способности писања програма вођених догађајима и разумеју принципе креирања модуларних и 

добро структуираних програма; 

 упознају основни концепт и принципе Веб дизајна и Веб програмирања, разумеју логику анимације и 
овладају њеном употребом у креирању сопствених Веб пројеката; 

 упознају основне концепт и принципе различитих парадигми програмирања (процедурално, објектно, 

функционално, логичко); 

 упознају принципе представљања и обраде цртежа и слика на рачунару и овладају техникама коришћења 

једног од графичких програма за обраду цртежа и слика; 

 упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација; 

 упознају концепт базе података, њену организацију, коришћење упита за добијање тражених података из 

базе, прављење извештаја и дистрибуцију података; 

 јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 

 унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, 
као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење; 

 развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром; 

 унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и развију спремност за 

учење током целог живота; 

 на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и 

покретању акција чији је циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подршке онима 

којима је то потребно; 

 примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета; 

 изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава 

њихов физичко и ментално здравље; 

 упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за 
праћење нових решења у области информатичке технологије. 
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  Други разред - Природно-математички смер и друштвено-језички смер  

 

Циљеви учења: Оспособљавање ученика за табеларни приказ различитих типова података, израчунавање у 

табели и графички приказ података из табеле. Оспособљавање ученика за цртање основних облика, манипулацију и 

трансформацију објеката и прављење разлике између векторске и растерске графике. Овладавање техникама дељења 

документа преко интернета. Овладавање основним техникама монтаже видео материјала, звука, ефеката и натписа. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Циљ. учења Методе рада Облици рада 

Табеларна израчунавања 

Основни појмови (прикупљање података, 

њихово табеларно и графичко приказивање на 

разне начине, као и читање и тумачење таквих 

приказа). Основни појмови о програмима за 

рад са табелама (структура документа, формати 

датотека). Подешавање радног окружења 

(палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум...) 

додавање, брисање, премештање и 
преименовање радних листова. Типови 

 

 

 

 
20 

 

 
Монолошка 

Демонстрација 

Метода 

практичних 

радова 

 

 

 

Фронтални 

Индивидуални 

 

 

 

Практичан рад на 

рачунару 

података. Уношење података у табелу 

(појединачни садржаји ћелија и аутоматске 

попуне). подешавање димензија, премештање, 

фиксирање и сакривање редова и колона. 

уношење формула са основним аритметичким 

операцијама, користећи референце на ћелије. 

копирање формула, релативно и апсолутно 

референцирање ћелија функције за: сумирање, 

средњу вредност, минимум, максимум, 

пребројавање, заокруживање логичке функције. 

форматирање ћелија (број децималних места, 

датум, валута, проценат, поравнање, прелом, 

оријентација, спајање ћелија, фонт, боја 

садржаја и позадине, стил и боја рама ћелије). 

сортирање и филтрирање. намена различитих 

типова графикона, приказивање података из 

табеле помоћу графикона. подешавање изгледа 

странице документа за штампање (оријентација 

папира, величина, маргине, прелом, уређивање 

заглавља и подножја, аутоматско нумерисање 

страна). прегледање документа пре штампања, 

аутоматско штампање насловног реда, 

штампање опсега ћелија, целог радног листа, 

целог документа, графикона и одређивање 
броја копија, штампање документа. 

    

Мултимедија Начини представљања звука у 

рачунару. Основни формати записа звука 

(WАВ, МП3, МИДИ,...). Програми за 

репродукцију звучних записа. Пример 

програма за снимање звука. Начини 

представљања видео-записа у рачунару. 

Основни формати видео-записа. Програми за 

репродукцију видео записа. Увоз видео записа 

са дигиталне камере. Пример програма за 

монтажу видео записа (комбинација слике, 

видеа и звука). Постављање видео записа на 
веб 

 

 

 

 
 

8 

 

 

 
Монолошка 

Демонстрација 

Метода 

практичних 

радова 

 

 

 

Фронтални 

Индивидуални 

Рад у пару 

Рад у групама 

 

 

 

 
Практичан рад на 

рачунару 
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Рачунарска графика Увод у рачунарску 

графику . Начини представљања слика у 

рачунару – векторска и растерска графика. 

Карактеристике рачунарске графике – 

резолуција и број боја. Класификација 

програма за рад са рачунарском графиком. 

Формати датотека. Улазне и излазне графичке 

јединице. Пример програма за креирање и 

обраду растерске графике . Увоз слике са 

камере и скенера. Основне корекције слике. 

Промена резолуције слике и формата датотеке. 

Оптимизација за веб. Организовање фото- 

албума. Штампање растерске графике. Алати 

за цртање. Палете боја. Ефекти, маске, 

исецање, брисање, копирање делова слике, 

подешавање осветљености, контраста итд. 

Ретуширање и фото-монтажа. Додавање текста. 

Израда ГИФ-анимације. Пример програма за 

креирање векторске графике . Подешавање 

радног окружења. Цртање основних графичких 

елемената – објеката. Трансформације објеката. 

Комбиновање објеката. Додавање текста. 

Комбинација растерске и векторске графике. 

Слојеви. Глобални преглед цртежа. Штампање 

векторске графике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Монолошка 

Демонстрација 

Метода 

практичних 

радова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални 

Индивидуални 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практичан рад на 

рачунару 

Напредно коришћење интернета Веб 
апликације за рад са документима (рад „у 

12 
Монолошка 
Демонстрација 

Фронтални 
Индивидуални 

Практичан рад на 
рачунару 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Циљ. учења Методе рада Облици рада 

облаку”, енгл. цлоуд цомпутинг). Дељење 

докумената на вебу . Блог . Вики-алат . 
Електронски портфолио 

 Метода 

практичних 
радова 

Рад у пару 

Рад у групама 

 

 

Корелација 

Рачунарство и информатика и математика, физика, географија, физичко васпитање: графичко представљање 

података, нумерички формати, формуле, функције ; Рачунарство и информатика и ликовна култура: цртање  

слободном руком, бојење; Рачунарство и информатика и музичка култура: репродукција звука; Рачунарство и 

информатика и сви наставни предмети: блог, вики, електронски портфолио, електронски подржано учење, веб сајтови, 

итд. 

Уџбеник: 

 Информатика 2, Филип Марић, Срђан Трајковић, Душко Трифуновић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин, 

Klett, Београд 2014. 

Литература за наставника: 

 Информатика 2, Филип Марић, Срђан Трајковић, Душко Трифуновић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин, , 

Klett, Београд 2014. 

 Рачунарство и информатика за 2. разред гимназије, Владимир Нешић, Милан Чабаркапа, Круг, Београд, 

2004. 

 

 

  Трећи разред - Природно-математички смер и друштвено-језички смер  

 

Циљеви учења: Развијање способности за потпуно, прецизно и концизно дефинисање проблема и могућих 

поступака за њихово решавање; оспособљавање за писање једноставаних програма, програма са наредбама гранања, 
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програма са петљама и низовима. 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 
оствар. Циљ. учења Методе рада Облици рада 

Решавање проблема помоћу рачунара 

Решавање проблема коришћењем рачунара. 
Основи алгоритмизације. Трансформација 
проблема на облик погодан за решавање на 
рачунару. Програмски језици и њихова синтакса и 
семантика. 

 

 
4 

 

 
Монолошка 

 

Фронтални 

Индивидуални 

 

 
Усмено излагање 

Програми засновани на прозорима 

Основне карактеристике програма заснованих на 

прозорима. Елементи графичког корисничког 

интерфејса (Грапхицал Усер Интерфаце). 

Програми руковођени догађајима (догађаји, извори 
догађаја и обрада догађаја). 

 

 
4 

 

 
Монолошка 

 
 

Фронтални 

Индивидуални 

 

 
Усмено излагање 

Увод у развојно окружење програмског језика 

Почетак рада и управљање развојним окружењем. 
Празан пројекат. Чување и отварање пројекта. 

Форма и подешавање њених својстава. Додавање 

компоненти форми. Компонента у жижи. 

Једноставне компоненте: натпис (Лабел), оквир за 

уношење и приказивање текста, дугме (Буттон), 

часовник (Тимер) и оквир за графички објекат. 

Својства компоненти и њихово подешавање. 
Догађаји компоненти и обрада догађаја. 

 

 

 

 
4 

 

 

 

Монолошка 

Демонстрација 

 

 

 

Фронтални 

Индивидуални 

 

 

 

 
Усмено излагање 

Типови података Целобројни тип. Опсег 

целобројног типа. Аритметичке операције, 

операције поређења и стандардне функције 

дефинисане на целобројном типу. Приоритет 

операција. Реални тип. Опсег реалног типа. 

Аритметичке операције и стандардне функције 

дефинисане на реалном типу. Логички тип. 

Знаковни тип.Низовни тип. Стринг тип и основне 

функције за рад са стринговима. Набројиви тип. 

 

 

 

6 

 

 

 

Монолошка 

 

 

 
Фронтални 

Индивидуални 

 

 

 

Усмено излагање 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 
оствар. Циљ. учења Методе рада Облици рада 

Класа и методе класе – основни појмови.     

Наредбе и изрази Синтакса и семантика израза. 

Аритметички изрази. Логички изрази. Наредба 

доделе. Конверзија типова података. Уношење и 

приказивање података. Алгоритам размене 

вредности две променљиве. Програмирање 

израчунавања по једноставним математичким 
формулама. 

 

 

8 

 

 

Монолошка 

 

 
Фронтални 

Индивидуални 

 

 
Практичан рад на 

рачунару 

Наредба гранања If Синтакса наредбе If. 

Алгоритми за: одређивање минимума/ максимума 

два/три броја; уређивање два/три броја у монотоно. 

неопадајући/ нерастући поредак; одређивање 

сутрашњег и јучерашњег датума; приказ назива 

дана у недељи на основу учитаног редног броја 
дана. 

 

 

3 

 

 
Монолошка 

Демонстрација 

 

 
Фронтални 

Индивидуални 

 

 
Практичан рад на 

рачунару 

Компоненте избора и контејнерске компоненте 

Компоненте избора: радио-дугме (RadioButton), 
оквир за потврду (CheckBox), оквир с листом 
(ListBox), комбиновани оквир (ComboBox). 

Контејнерске компоненте: оквир за групу 

(GroupBox), плоча (Panel). 

 

 
4 

 
 

Монолошка 

Демонстрација 

 
 

Фронтални 

Индивидуални 

 
 

Практичан рад на 

рачунару 

Наредбе за организацију циклуса 

Синтакса наредби за организацију циклуса. 

Примена наредби бреак и цонтинуе у циклусима. 

Алгоритми за: табелирање вредности функција; 

израчунавање сума и производа; испитивање 
својстава целих бројева. 

 

 
13 

 

Монолошка 

Демонстрација 

 

Фронтални 

Индивидуални 

 

Практичан рад на 

рачунару 
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Опис класе Опис методе класе (функције и 

процедуре). Формални параметри методе. Тело 

методе. Синтакса позива методе. Стварни 

параметри методе. Локалне променљиве методе. 

Поља класе. Примери развоја програма 
коришћењем принципа „од општег ка посебном”. 

 

 
5 

 
 

Монолошка 

Демонстрација 

 
 

Фронтални 

Индивидуални 

 
 

Практичан рад на 

рачунару 

Тип низа Једнодимензионални низови. 

Алгоритми са низовима: 

основне операције са низовима; 
израчунавање просечне вредности; израчунавање 

минималне/максималне вредности 

низа;претраживање у низу; сортирање низа. 

Дводимензионални низови. Алгоритми за 

израчунавања и трансформације на табели и њеним 

деловима. Визуелна компонента за табеларни 

приказ текста. 

 

 

 

 
18 

 

 

 

Монолошка 

Демонстрација 

 

 

 

Фронтални 

Индивидуални 

 

 

 

Практичан рад на 

рачунару 

Корелација 

Рачунарство и информатика и математика: типови података, решавање математичких проблема; Рачунарство и 

информатика и физика: решавање задатака из физике на рачунару 

Уџбеник: 

 Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије, Милан Чабаркапа, Круг, Београд. 

Литература за наставника: 

 Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије, Милан Чабаркапа, Круг, Београд. 

 Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије, Душан Тошић, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд. 

 

  Четврти разред - Природно-математички смер и друштвено-језички смер  

 

Циљеви учења: Упознавање ученика са основним појмовима везаним за базе података и оспособљавање за 

креирање база из свакодневног живота. Оспособљавање ученика за одржавање и администрирање кућне локалне 

мреже. Оспособљавање ученика за креирање веб стране. 
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Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

 Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Циљ. 

учења 
Методе 

рада 

Облици 

рада 

Базе података 

Основи база података. Појам базе података (БП). Системи за 

управљање базама података података (ДБМС – датабасе 

манагемент сyстем, примери примене ДМБС-а). Разлика 

између податка и информације. Информациони системи. Веза 

БП и информационих система. Модели БП. Релационе БП. 

Основни појмови релационих БП (колона, табела, врста). 

Разлика математичког појма релације и релације релационе 

базе података. Појам кључа БП. Шема релационе БП. 

Креирање база података у конкретном окружењу. Упознавање 

конкретног система за управљање БП. Коришћење унапред 

креираних БП. Планирање једноставних БП. Коришћење 

шаблона за креирање једноставних БП. Рад с табелама. 

Креирање табела (са и без чаробњака). Избор типа података. 

Постављање примарног кључа. Уношење података у табелу. 

Измена (уређење) поља и слогова у релацији. Форматирање 

података у табели. Веза између табела. Појам везе. Креирање 

везе између табела. Опис референцијалног интегритета. 

Измене везе између табела. Форме (обрасци). Креирање 

форми (образаца) са и без чаробњака. Унос података помоћу 

форми (образаца). Додавање специјалних контрола форми 

(лист-боксови, комбо-боксови, командна дугмад и др.). 

Креирање мултитабеларних форми. Претраживање и 

сортирање. Тражење информација у табели. Сортирање, 

филтрирање и индексирање. Упити. Основе SQL команди 

(дефиниционе SQL команде, контролне SQL команде, 

манипулационе SQL команде). Креирање упита (са и без 

чаробњака). Преглед резултата упита. Креирање 

мултитабеларних упита. Извештаји. Креирање извештаја (са и 

без чаробњака). Преглед извештаја. Постављање контрола и 

израчунавања у извештајима. Креирање мултитабеларних 

извештаја. Визуелизација података из базе Компоненте за 

повезивање Windows-апликације са базом података. Визуелне 

компоненте за приказивање и модификацију података базе. 
Компонента за навигацију. 
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И
н

д
и

в
и

д
у
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н

и
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П
р

ак
ти

ч
ан

 р
ад

 н
а 

р
ач

у
н

ар
у

 

Локалне рачунарске мреже Појам и предност умрежавања. 

Локалне мреже, формирање и структура. Повезивање чворова 

мреже. IP шема адресирања. Рутери и рутирање. Организација 

домена и доменских имена. Систем доменских имена DNS 

(Domain Name System). Дељење ресурса локалне мреже. 

Навигација кроз локалну мрежу. Администрирање кућне 

локалне мреже. Функционисање Интернета и основни 

Интернет протоколи. Карактеристике основних технологија 

приступа Интернету. Интернет-провајдери и њихове мреже. 

Повезивање локалне мреже са глобалном мрежом 
(Интернетом) 

 

 

 

 
9 

 

 

Монолошка 

Дијалошка 

Метода 

практичних 

радова 

 

 

 

 
Фронтални 

Раду групи 

 

 

 

 
Практичан рад 

на рачунару 

Веб технологије Увод (Функције Интернет-а, веб портали, 

Електронско пословање). Појам Веб. Подела веб садржаја на 

статички и динамички веб. Клијентске и серверске 
технологије. Теорија веб дизајна 

 
4 

 
 

Монолошка 

Дијалошка 

Метода 

практичних 

радова 

 

 

Фронтални 

Рад у пару 

Рад у групи 

 

 

 
Практичан рад 

на рачунару 
Дизајн статичких веб страна Основе HTML –а. Основни 

тагови HTML –а. HTML контроле. Стилови у HTML -у 

(каскадни стилови – CSS). Методе израде HTML докумената 

и каскадних стилова. Презентација матурског рада као 

статичке интернет презентације. 

 
 

5 
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Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

 Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Циљ. 

учења 
Методе 

рада 

Облици 

рада 

Рад са готовим веб дизајн решењима Шта је CMS. Особине 

CMS –а. Најчешће коришћени CMS портали (Joomla, 

WordPress). Презентација матурског рада коришћењем неког 

CMS портала. 

 
11 

Монолошка 

Дијалошка 

Метода пр. 

радова 

 

Фронтални 

Рад у пару 

 

Практичан рад 

на рачунару 

Корелација 

Рачунарство и информатика и сви наставни предмети: Прављење и коришћење базе података, веб сајтова, 

блога, итд 

Уџбеник: 

 Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Милан Чабаркапа, Круг, Београд. 

Литература за наставника: 

 Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Милан Чабаркапа, Круг, Београд. 

 Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Милан Чабаркапа, Завод за уџбенике, Београд. 

 Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије друштвено-језичког смера, Зорица Лакић, Завод за 

уџбенике, Београд. 

 Упутство за креирање блога на Wordpress.com, Надежда Јакшић 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ наставе музичка култура
25 

је развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој 

цивилизације и друштва; оспособљавање ученика за разликовање основних одлика уметности различитих 

цивилизација и култура кроз сагледавање елемената музичких дела; оспособљавање ученика за уочавање разлика и 

сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; унапређивање естетских критеријума код 

ученика; подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и 

способностима; подстицање, стварање и даљим неговање интересовања, навика и потреба за слушање вредних 

музичких остварења; усвајање и проширивање познавања основних музичко-теоријских појмова. 

Задаци наставе су да ученици: 

 стекну знања о музици различитихепоха; 

 развију навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспо за разумевањемузике; 

 развију креативност у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање 

музике); 

 упознају и изражајна средстава музичке уметности; 

 буду оспособљени за разликовање музичкихстилова; 

 развију навике за слушање уметничкемузике; 

 развију способност за самостално истраживање, односно стимулација подстицаја за даљеистраживање; 

 уоче разлике карактеракомпозиција; 

 препознају назива композиција након слушања истих, као и препознавање и именовање елементарних 

музичких елемената који се односе на динамику, темпо, обликдела; 

 формирају музички укус и адекватног музички доживљај музичкогдела; 

 развоју способности разликовања боје звука инструмената као и њиховихсастава; 

 разумеју корелације између избора извођачког састава, садржајамузике. 
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 Други разред - Смер:природно-математички  

 

Циљеви учења: 

Упознавање са изражајним средствима музичке уметности; музика као средство естетског васпитања; слушање 

музике; упознавање са стилскимправцима. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часов

а 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. циљева 

учења 

Методе рада Облици рада 

РОМАНТИЗАМ 
Словенски композитори у 19.веку. Руска 

национална школа. Руска петорка. Петар 

Илич Чајковски. Чешка национална 

школа. Српска национална школа 

(Станковић, Бинички, Бајић). Мокрањац. 

Веризам: Леон Кавало и – 
Маскањи. Лирски веризам: Пучини 

 

 

11 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрацио

на 

 

 

фронтални 

 

Усмена провера 

знања, слушање 

музике, квиз знања 

ИМПРЕСИОНИЗАМ 
Импресионизам – опште 
карактеристике. Дебиси и Равел 

 

3 

Монолошка, 
дијалошка, 
демонстрацио
на 

 

фронтални 

Усмена провера знања, 
слушање музике, 
квиз знања 

МУЗИКА 20.ВЕКА 
Музика експресионизма. Класици 

модерне музике. Балет. Српски 

класици модерне музике. Музичка 

авангарда. Ристић, Логар, Марић и 

Вучковић. Музичко школство – 

извођачи. Џез – настанак и развој. 

Остали музички жанрови. Музика као 

примењена 
уметност. Систематизација 

 

 

 

22 

 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрацио

на 

 

 

 

фронтални 

 

 

Усмена провера 

знања, слушање 

музике, квиз знања 

Корелација: српски језик и књижевност – руски писци 19.века, импресионизам; историја – Србија после Првог и 

Другог устанка, Русија у време Наполеонових освајања, друштвене околности у Србији између два светска рата;  

ликовна култура – романтизам, импресионизам и експресионизам;  

Уџбеник: Александра Паладин, Музичка култура 2, уџбеник за 2. годину гимназије природно математичког смера, 

Београд  

Литература за наставника: Историја музике 1 и 2, Роксанда Пејовић, Историја музике, Јосип Андреис, Наука о музичким 

облицима, Властимир Перичић, Музички стилови Дејан Деспић, Универзитет уметности, Београд 

 

 Друштвено–језичкисмер  

 

Циљеви учења: 

Упознавање са изражајним средствима музичке уметности и неговање слушања музике; проширење знања из 

музичке терминологије и мишљење о музичким епохама. 
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Наставна тема /садржај 
Бро

ј 

час 

Начин остваривања програма 
Начин провере 

остварен. циљева 

учења 

Методе рада 
Облиц
и рада 

ПРЕТКЛАСИЦИЗАМ 
Развој симфонијског оркестра. 
Манхајмска, берлинска школа. 
Италијанска школа 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрацио

на 

 

 

 

 

 

 

фронтални 

 

 

 

 

 

 

Усмена провера, квиз 

знања, слушање 

музике 

КЛАСИЦИЗАМ  Опште карактеристике. 

Јозеф Хајдн, животни и стваралачки пут. 

Јозеф Хајдн, стваралаштво. В. А. Моцарт, 

биографија. Моцарт, опере. Моцарт, 

инструментална дела. Л.в. 

Бетовен,биографија. 
Бетовен, стваралаштво 

 

 

8 

РОМАНТИЗАМ Опште карактеристике. 

Немачки рани романтизам, Ф. Шуберт. Ф. 

Менделсон. Р. Шуман. Ф. Шопен. Опера 

раног романтизма, Росини, Белини, 

Доницети. Опера у Француској. Опера у 

Немачкој. Руски ствараоци, Глинка. 

Романтизам у Србији. 
Програмска музика, Хектор Берлиоз. Ф. 
Лист. 

 

 

12 

Корелација: Српски језик и књижевност – романтизам; историја – историја 18. и 19. века европских народа; ликовна култура 

– романтизам. 

Уџбеник: Александра Паладин, Музичка култура 2, уџбеник за 2. годину гимназије друштвено језичког смера, Београд  

Литература за наставника: Историја музике 1 и 2, Роксанда Пејовић, Историја музике, Јосип Андреис, Наука о музичким 

облицима, Властимир Перичић, Музички стилови Дејан Деспић, Универзитет уметности, Београд 

 

 Трећи разред - Друштвено-језичкисмер  

 

 

Наставна тема /садржај 
Бро

ј 

час

о 

Начин остваривања програма 
Начин провере 

остварен. Циљ. 

учења 

Методе рада Облици рада 

НЕМАЧКА МУЗИКА 19. ВЕКА 
Рихард Вагнер, реформа 
опере Вагнер, 
стваралаштво 

 

2 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрацио

на 

 

 

фронтални 

 

Усмена провера, 

квиз знања, слушање 

музике 
ИТАЛИЈАНСКА МУЗИКА 19.ВЕКА 
Ђ. Верди, стваралаштво. Верди,опере 2 

ВЕРИЗАМ 
Маскањи, Леонкавало. Лирски 
веризам, Пучини 

 

2 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрацио

на 

 

 

фронтални 

 

 

Усмена провера, квиз 

знања, слушање музике ФРАНЦУСКА МУЗИКА 19. ВЕКА 
Опера и балет. Оперета. 
Инструментална музика С. Франк 

 

3 

НЕМАЧКА МУЗИКА ДО 

ПОЧЕТКА 20. ВЕКА 
Ј. Брамс. Р. Штраус, Брукнер, Малер 

 

2 

Монолошка, 
дијалошка, 
демонстрацио
на 

 

фронтални 
Усмена провера, квиз 

знања, слушање музике 
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НАЦИОНАЛНЕ ШКОЛЕ У 
РОМАНТИЗМУ Руска школа. Руска 

петорка. П. И. Чајковски, сценска дела. 

Чајковски, инструментална дела. 

Чешка школа, Сметана. А. Дворжак. 

Скандинавска школа, Григ, Сибелијус. 

Шпанска школа. Српска школа, Јенко, 

Маринковић. 
Војвођанска, београдска школа. 
С.С. Мокрањац 

 

 

 

11 

 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрацио

на 

 

 

 

фронтални 

 

 

 

Усмена провера, квиз 

знања, слушање музике 

Корелација: српски језик и књижевност – романтизам, реализам; историја – историја 19. Века, ликовна култура – 

уметност 19. века 

Уџбеник : Александра Паладин,  Музичка култура 3, уџбеник за 3. годину гимназије друштвено језичког смера, 

Београд  

Литература за наставника: Историја музике 1 и 2, Роксанда Пејовић, Историја музике, Јосип Андреис, Наука о 

музичким облицима, Властимир Перичић, Музички стилови Дејан Деспић, Универзитет уметности, Београд 

 

 Четврти разред - Друштвено-језичкисмер  

 

 

Наставна тема /садржај 

Бро
ј 
час
о в 

Начин остваривања програма 
Начин провере 

оствар. Циљ. 

учења 

Методе рада Облици рада 

ИМПРЕСИОНИЗАМ 
Опште карактеристике. Дебиси, Равел 2 

 

 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрацио

на 

 

 

 

 

фронтални 

 

 

 

Усмена провера, 

квиз знања, 

слушање музике 

МУЗИКА 20. Века Експресионизам, опште 

карактеристике. Шемберг, Берг, Веберн. 

Технике компоновања у музици 20. Века. 

Националне школе 20. Века. 

Неокласицизам. Светско музичко 

стваралаштво у другој половини 20. Века. 

Џез, опште карактеристике. Џез, развој 

стилова. Класици модерне. Балет, 

класичан, савремени. Музика као 

примењена 
Уметност 

 

 

 

11 

СРПСКА МУЗИКА 20. ВЕКА 

Југословенска музика прве половине20. 

века –Србија. Српски класици модерне. 

Музичко стваралаштво између два рата. 

Југословенска музика друге 
половине 20. Века. Ристић, Логар, Марић. 

 

 

7 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстрацио

на 

 

фронтални 
 

Усмена провера, 

квиз знања, 

слушање музике 

Југословенска савремена музика. Музички 
живот у Србији 

    

Корелација: Српски језик и књижевност – симболизам, модерна; историја – историја 20. века; Ликовна уметност – 

Импресионизам, експресионизам 

Уџбеник: Александра Паладин, Музичка култура 4, уџбеник за 4. годину гимназије друштвено језичког смера, Београд  

Литература за наставника: Историја музике 1 и 2, Роксанда Пејовић, Историја музике, Јосип Андреис, Наука о 

музичким облицима, Властимир Перичић, Музички стилови Дејан Деспић, Универзитет уметности, Београд 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
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Циљ наставе је26: развијање и унапређивање стваралачког мишљења и иновативности; унапређивање ликовне 

писмености и оспособљавање за визуелну и вербалну комуникацију традиционалним и савременим медијима; 

подстицање на самостално проналажење, систематизовање и коришћење информација из различитих извора; 

развијање и унапређивање самопоуздања, еманципације и социјализације личности ученика, емпатије, толеранције, 

хуманих ставова и способности сарадње; формирање позитивног става и одговорног односа према културном и 

уметничком наслеђу; развијање свести о повезаности уметности, природе и друштва, о значају одрживог развоја и 

улози уметности у очувању животне средине; подстицање ученика да повезује и примењује стечена знања и умења у 

осталим наставним садржајима, свакодневном животу, даљем школовању и будућимзанимањима. 

Задаци наставе ликовне културе су да ученици: 

 унапреде знања о ликовним законитостима, процесима, техникама, материјалима иприбору; 

 развијају визуелно опажање, стваралачко мишљење, радозналост, машту и иновативност кроз разноврсне 

ликовне, проблемске и пројектнезадатке; 

 буду оспособљени да визуелно представљају свет око себе, сопствене идеје, ставове и емоције 

традиционалним и савременим медијима, да образлажу своје ставове и презентују својерадове; 

 буду оспособљени за самостални и тимскирад; 

 упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе, његове основне одлике, репрезентативне 

примере, најзначајније уметнике, правце и стилове и развију одговоран однос према очувању културне и 

уметничке баштине; 

 формирају критички однос према уметничким делима и буду мотивисани да процењују уметничка дела, 
своје и туђе ликовне радове; 

 ефикасно користе информације из различитих извора; 

 буду мотивисани да прате културне и уметничке манифестације путем различитих медија, да посећују 

изложбе, музеје, легате, локалитете...и мотивисани за различите видове учешћа у културним и 

уметничким активностима; 

 стекну увид у значај повезаности ликовног стваралаштва са осталим уметностима, наукама и процесима 

рада; 

 примене стечена знања и умења у уређењу, унапређењу и очувању животне и раднесредине; 

 буду оспособљени да стечена знања и умења примењују у настави других предмета, свакодневном 

животу, даљем школовању и будућемзанимању. 

 

 Други разред - Природно-математичкисмер  

Исходи учења: оспособљавање ученика да користе различите врсте уметности као подстицај за стваралачки 

рад; оспособљавање ученика да: 

 реализује радове према личним интересовањима, потребама и могућностима користећи традиционалне 

и/или савременемедије; 

 обликује визуелне поруке примењујући језик универзалних знакова и симбола; 

 користи различите врсте уметности као подстицај за стваралачки рад; 
 

 прави, самостално или у сарадњи са другима, планове које споменике или институције културе може 

посетити приликомпутовања; 

 разматра сличности и разлике у историјским стиловима, идејама и начинима изражавања појединих 

уметника; 

 дискутује о вези између друштвено-историјских прилика, проналазака, научних достигнућа иуметности; 

 процени на који начин различита уметничка остварења делују на чула, осећања и свестпосматрача; 

 пише есеје и приказе уметничких дела употребљавајући стручне изразе и исказујући своје утиске и 

мишљење; 

 користи податке из литературе и са интернета за истраживачке и пројектнезадатке; 

 дискутује о томе како уметничка баштина доприноси очувању националног идентитета и развојудруштва; 

 извештава о посетама или учешћу у дешавањима културе (изложбе, радионице, акције исл.). 

 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часов

Начин остваривања програма Начин 
провере 
оствар. Методе рада Облици рада 



160 

Прва београдска гимназија 

 

а циљева 
учења 

Упознавање са програмом 1 Разговор Фронтални Усмено излагање 

Перспектива (инверзна, линеарна, 
ваздушна). 3 Практични  

рад 

Индивидуални Продукти рада 

Ренесанса Водећи представници и 

њихова дела (Донатело, Леонардо, 

Микеланђело, Рафаел, Тицијан) . 

Уметност ренесансе на 
северу Европе. 

 

2 

 

монолошка, 

дијалошка, 

илустративн

о- 

демонстрати

внa, метода 

 

 

 

Фронтални 

 

 

 

Ангажовање ученика 

Барок и рококо опште одлике и водећи 

уметници барока (Бернини, Каравађо, 
Веласкез, Рубенс, Рембрант). 
Рококо. Барок код Срба. 

 

6 

Неокласицизам Најзначајнији 

уметници и њихова дела. 

Неокласицизам, романтизам и 

реализам у српској уметности 

 

2 

монолошка, 

дијалошка, 
илустративн
о- 
демонстрат
ивнa 

 

Фронтални 

 

Ангажовање ученика 

Боја и валер Односи боја. Боја у 

отвореном простору. Представљање и 

сликање промена на локалном тону 

различитих површина посматраног 

мотива (предмета или предела), 

промена насталих под утицајем одсјаја 

из уже и шире околине. 
Светлина. Сликање по природи. 

 

 

6 

монолошка, 

дијалошка 

м., 

илустративн

о- 

демонстрати

внa, м. 

практичних 

радова 

 

 

Индивидуални 

 

 

Продукти рада 

Романтизам опште одлике и водећи 
Уметници 2 

монолошка, 

дијалошка м., 
илустративн
о- 
демонстрат
ивнa 

 

Фронтални 

 

Ангажовање ученика 
Реализам опште одлике и водећи 
Уметници 1 

Импресионизам опште одлике и водећи 
Уметници 1 Демонстрације Фронтални Ангажовање ученика 

Постинпресионизам опште одлике и 
водећи уметници 1 

 

 

 

 

 

Демонстрације 

 

 

 

 

 

Фронтални 

 

 

 

 

 

Ангажовање ученика 

Модерна уметност Уметнички правци 

прве половине 20. века: фовизам, 

експресионизам, кубизам, 

надреализам, апстрактна уметност... 

Архитектура и скулптура прве 

половине 20. века. 
Уметност у Србији у првој 
половини 20. века. 

 

 

5 

Савремена уметност Врсте и 

појаве у уметности у другој 

половини 20. века . Тенденције у 

српској уметности друге 
половине 20. века. 

 

3 

Сликање по природи Представљање и 

сликање промена на локалном тону 

различитих површина посматраног 

мотива (предмета или предела), 

промена насталих под утицајем 

одсјаја из уже и шире 
околине. Светлина. Сликање по 
природи. 

 

 

2 

 

 

Практични рад 

 

 

Индивидуални 

 

 

Продукти рада 
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Корелација  Историја, математика, физика, српски језик и књижевност, музичка култура, верска и грађанска настава 

Уџбеник: Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за други разред гимназије природно математичког смера и општег 

типа, Клетт, 2017. 

 

Литература за наставника: Ларус, Нова историја уметности; Слободан Малдини, Историја српске уметности XVIII – XXI 

века 

 

 Друштвено-језичкисмер  

 

Исходи учења: оспособљавање ученика да користе идеје и иновације у уметности средњег века и ренесансе 

као подстицај за стваралачки рад; оспособљавање ученика да: 

 користи савремену технологију у свом креативномраду; 

 реализује више решења истог ликовног проблема; 

 реализује своје идеје одабраним медијем истражујући изражајна својства материјала, елемената и 

принципа компоновања; 

 користи идеје и иновације у уметности средњег века и ренесансе као подстицај за стваралачки рад; 

 прави, самостално или у сарадњи са другима, планове које споменике може посетити приликом путовања; 

 разматра сличности и разлике у култури, историјским стиловима, идејама и начинима изражавања 

појединих уметника; 

 пише есеје и приказе уметничких дела и изложби употребљавајући стручне изразе и исказујући своје 
утиске и мишљење; 

 користи податке из литературе и са интернета за истраживачке и пројектнезадатке; 

 дискутује о томе како уметничка баштина доприноси очувању националног идентитета и развојудруштва; 

 извештава о посетама или учешћу у дешавањима у институцијама културе (радионице, акције...). 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часов

а 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. циљева 

учења 

Методе рада Облици рада 

Упознавање са програмом 1  

монолошка, 

дијалошка 

метода, 

илустративно- 

демонстратив

нa, метода 

практичних 

радова 

Фронтално Усмено излагање 

Површине и њихови односи 
Површина као средство 

изражавања у ликовној 

уметности. Експресивна моћ 

површина. Односи површина: 

равнотежа, контраст јединство и 

доминанта. Површина као позадина. 

Текстуралне вредности облика и 

површина. Компоновање разнобојним 

површинама и различитим текстурама 

– израда витража, слике или 
мозаика и израда колажа. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Индивидуални 

 

 

 

 

Продукти рада 

Византијска уметност 
Опште одлике и периоди у 

византијској уметности. Водећи 

споменици архитектуре и сликарства. 

Византијски утицај на 
уметност других земаља. 

 

 

2 

 

 

 

монолошка, 

дијалошка 

метода, 

илустративно- 

демонстратив

нa, метода 

 

 

 

 

 

 

Фронтално 

 

 

 

Усмено излагање 

Ум. у доба сеобе народа 
уметност номадских народа, 
каролиншка ренесанса и отонска 
уметност. 

 

1 

Романика 
Најзначајнија остварења у 
архитектури, скулптури и 

 

1 

 

Усмено излагање 
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сликарству. 

Готика 
Одлике архитектуре, скулптуре и 
сликарства и најзначајнија дела. 

 

2 

 

Ангажовање ученика 

Врсте ум. простор 

перспектива Простор. 

Линеарна перспектива. 

Представљање једноставних 

правоугаоних предмета. 

Представљање дела унутрашњег или 

спољашњег простора. Ваздушна 

перспектива. Простор. Рад по природи 

(цртање). Линија, шрафура (графика – 
припрема, извођење, штампање). 

 

 

 

5 

монолошка, 

дијалошка м., 

илустративно- 

демонстратив

нa, метода 

практичних 

радова 

 

 

 

Индивидуални 

 

 

 

Продукти рада 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часо

ва 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. циљева 

учења 

Методе рада Облици рада 

Рашка уметност Српска средњовековна 

уметност: уметност од краја 12. до 

краја 13. века; 

 

2 

монолошка, 

дијалошка м., 

илустративно- 
демонстративнa 

 

Фронтално 

 

Ангажовање ученика 

Српска ср.вековна уметност уметност 

од краја 13. до седамдесетих година 14. 

века; 
уметност од седамдесетих година 14. 
века до средине 15. века. Уметност 16. и 
17. века. 

 

1 

 

 

Демонстрације 

 

 

Фронтално 

 

 

Ангажовање ученика 

Исламска уметност. Најзначајнија 

остварења арапске, турске, 

маварске и 
персијске уметности. 

 

1 

Пропорције Простор. Линеарна 

перспектива. Представљање 

једноставних правоугаоних предмета. 

Представљање дела 

унутрашњег или спољашњег простора. 

 

1 

 

Практични 

радови 

 

Индивидуални 

Продукти рада 

Линија графика Линија, шрафура 
(графика – 

припрема, извођење, штампање). 

2 Демонстрације Фронтално 
Продукти рада 

Ренесанса Уметност ренесансе. Опште 

одлике сликарства, скулптуре и 

архитектуре. Рана и висока ренесанса у 

Италији. Водећи уметници и њихова 

дела (Донатело, Леонардо, 

Микеланђело, Рафаел, Тицијан). 

Северна ренесанса: уметност у 
Фландрији и Немачкој 

 

 

9 

 

 

Демонстрације 

 

 

Фронтално 

 

 

Ангажовање ученика 

Сам. лик. изражавање Ваздушна 
перспектива. Простор. Рад по 
природи (цртање 

 

2 
Практични 

радови 

 

Индивидуални 

 

Продукти рада 

Корелација: историја, српски језик и књижевност, музичка култура, математика, верска настава 

Уџбеник: Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за други разред гимназије друштвено језичког смера и 

специјализована филолошка одељења, Клетт, 2017. 

Литература за наставника: Ларус, Нова историја уметности; Слободан Милеуснић, Манастири Србије, Београд 

2003. 
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 Трећи разред - Друштвено-језичкисмер  

Исходи учења: оспособљавање ученика да користе дела различитих стилова и епоха каоподстицај за 

стваралачки рад; оспособљавање ученика да: 

 изражава своје идеје, имагинацију, мишљење и ставове о традиционалним и савремениммедијима; 

 организује композиције примењујући знања о елементима и принципимакомпоновања; 

 користи дела различитих стилова и епоха као подстицај за стваралачки рад; 

 планира, сам или у сарадњи са другима, посете градовима или музејима који чувају значајна уметничкадела; 

 дискутује о положају уметника, развоју уметничких занимања, приватних збирки, колекционарства и 

тржишта уметничких дела и њиховом утицају надруштво; 

 повезује уметност са друштвено-историјским приликама, развојемнауке, 

 новим материјалима итехникама, 

 износи аргументе о томе како уметност и култура формирајунационални 

 идентитет и доприносе друштвено-економскомнапретку, 

 пише кратке ликовне критике о уметничким делима, изложбама или стваралаштву уметника, 

употребљавајући стручнеизразе, 

 процени на који начин различита уметничка остварења делују на чула, осећања и свестпосматрача, 

 критички процењује податке из литературе и са интернета које користи за истраживачке и пројектнезадатке, 

 извештава о посети или учешћу у уметничким дешавањима у окружењу, другим просторима или 
институцијама културе. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часов

а 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. циљева 

учења 

Методе рада Облици рада 

Упознавање са програмом 1 Разговор Фронтални Усмено излагање 

 
Светлост и сенка 
у ликовним уметностима. 

 

 

2 

дијалошка 

мет., 

илустративно- 

демонстратив

нa, м. 

практичних 
радова 

 

 

Индивидуални 

 

 

Продукти рада 

Боја – локални тон 
Светлосни односи. Представљање 

односа светла и сенке на 

посматраном мотиву линијама – 

шрафуром, лавирањем. 

Представљање тонских односа на 

посматраном мотиву. Представљање 

односа светла и сенке на посматраном 

мотиву упрошћавањем на односе црно-

бело, у виду припреме за графику. 

Представљање 
локалног тона посматраних површина. 

 

 

 

 

2 

 

дијалошка 

метода, 

илустративно- 

демонстратив

нa, метода 

практичних 

радова 

 

 

 

 

Индивидуални 

 

 

 

 

Продукти рада 

Барок 
Опште одлике барокне уметности. 

Стилске одлике у архитектури, 

скулптури и сликарству. Средишта 

барокне уметности: Италија, Шпанија, 

Холандија, Фландрија, Француска. 

Водећи уметници барока (Бернини, 

Каравађо, Веласкез, Рубенс, 

Рембрант). Архитектура. Барок код 

Срба. 
Стилске одлике у сликарству и 
архитектури 

 

 

 

 

8 

 

 

монолошка, 

дијалошка м., 

илустративно- 

демонстратив

нa, метода 

 

 

 

 

Фронтални 

 

 

 

 

Ангажовање ученика 
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Међусобни утицај боја и њихово 
визуелно 
дејство. 

3 
монолошка, 

дијалошка 

метода, 

илустративно- 

демонстратив

нa, м. 

практичних 
радова 

 

 

Индивидуални 

 

 

Продукти рада Стрип утврђивање основних идеја, 

фабуле, носилаца радње и композиција 

путем одговарајућих цртежа; избор теме; 

израда, 
анализа и усавршавање 
синопсиса и сценарија; 

 

 

2 

 

Рококо. Опште одлике стила. 

Водећи представници 

сликарства. 

 

3 

монолошка, 

дијалошка 

м, 

илустративн

о- 
демонстративнa 

 

Фронтални 

 

Ангажовање ученика 

Неокласицизам Уметност 

неокласицизма. Историјски услови 

настанка и опште одлике уметности. 

Најзначајнија дела сликарства, 

архитектуре и скулптуре. 

Водећи представници. Неокласицизам 

код Срба. Опште одлике уметности. 
Најзначајнија дела 
сликарства и архитектуре. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтални 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено излагање Романтизам Уметност романтизма. 

Друштвени оквири епохе романтизма. 

Одлике сликарства, архитектуре и 

скулптуре. Водећи уметници. 

Романтизам у Србији. Историјски 

услови настанка 
романтизма. Одлике 
романтизма у сликарству и 
архитектури. 

 

 

3 

Реализам Уметност реализма – 

одлике сликарства и архитектуре. 

Најзначајнији уметници и њихова 

дела. Реализам у Србији. Историјски 

услови настанка романтизма. 

Одлике сликарства, 
архитектуре и скулптуре. Водећи 

 

 

4 

Стрип и анимирани фил: утврђивање 

основних идеја, фабуле, носилаца 

радње и композиција путем 

одговарајућих цртежа; избор теме; 

израда, анализа и усавршавање 

синопсиса и 
сценарија; 

 

2 

дијалошка м., 

илустративно- 

демонстратив

нa, мет. 

практичних 
радова 

 

Индивидуални 

 

Продукти рада 

Фотографија- фотографија као 

документ; фотографија као 

комуникација; фотографија као 

информација; фотографија као 

концепт; дигитална фотографија; 

фотографисање и обрада фотографија 

у 
рачунарском програму. 

 

 

2 

 

 

Практичн

и радови 

 

 

Индивидуални 

 

 

Продукти рада 

Уџбеник: Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за трећи разред гимназије друђтвено-језичког смера, Клет 2012. 

Литература за наставника: Ларус, Нова историја уметности , Монографије уметника, Џон Инглдоу, Фотографија, Београд  

2013,  
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 Четврти разред - Друштвено-језичкисмер  

 

Исходи учења: оспособљавање ученика да користе дела модерне и савременеуметнсти као подстицај за 

стваралачки рад. 

Оспособљавање ученика да: 

 обликује сложене визуелне поруке примењујући језик универзалних знакова и симбола; 

 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; 

 ради истраживачке пројекте о савременој уметности, уметницима и уметничким појавама користећи 

различите изворе информација; 

 користи стручне изразе када објашњава уметничке правце и појаве, интерпретира или анализира 

уметничка дела; 

 планира, према сопственима способностима и склоностима, учествовање у акцијама и активностима очувања 

националне културне баштине; 

 прави  планове  посета уметничким  дешавањима, другим  просторима, институцијама културе, 

споменицима и историјским местима; 

 разматра на који начин уметничко наслеђе наше земље, Европе и света доприноси економском, културном 

и општем напретку друштва; 

 води дебату о значају и улози савремене уметности и повезаности науке, нових технологија, медија и 

активности; 

 аргументовано брани своје ставове о уметничким и неуметничким делима; 

 дискутује како се знања и искуства развијена кроз визуелне уметности користе у комерцијалне сврхе, о 

стереотипима и предрасудама везаним за визуелне уметности; 

 предлаже активности које повезују уметничко и предузетничкоискуство; 

 разматра сопствене потенцијале за каријеру у области визуелнихуметности. 

 

 

Наставна тема /садржај 
Број 
часов
а 

Начин остваривања програма Начин провере 
оствар. циљева 
учења 

Методе рада Облици рада 

Упознавање са програмом 1 
монолошка, 
дијалошка 
метода 

Фронтални Усмено излагање 

Боја. Односи боја. Боја у отвореном 

простору. Представљање и сликање 

промена на локалном тону различитих 

површина посматраног мотива 

(предмета или предела), промена 

насталих под 
утицајем одсјаја из уже и шире околине. 
Сликање по природи. Светлина. 

 

 

4 

монолошка, 

дијалошка м., 

илустративно- 

демонстративнa, 

метода 

практичнихрадо

ва 

 

 

Идивидуални 

 

 

Продукти рада 

Импресионизам Најзначајнији 

уметници. Сецесија. Уметнички 

правци. Водећи 
представници. 

 

2 
монолошка, 

дијалошка 

метода 

 

Фронтални 

 

Усмено излагање 

Постинпресионизам Најзначајнији 

уметници. Уметнички правци. 

Водећи 
представници. 

 

2 
монолошка, 

дијалошка 

метода 

 

Фронтални 

 

Ангажовање ученика 

Модерна уметност Најзначајнији 

уметници. Уметнички правци. 

Водећи представници. Уметнички 

правци прве половине 20. века: 

 

 

 

6 

 

 

монолошка, 

 

 

 

Фронтални 

 

 

 

Ангажовање ученика 
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фовизам, експресионизам, 

кубизам; апстрактна уметност – 

футуризам, дадаизам, метафизичко 

сликарство, надреализам, 
париска школа. Водећи представници 

дијалошка 

метода 

Савремена уметност. Различити 

сликарски правци: апстрактни 

експресионизам, енформел, поп-арт, 

геометријска апстракција. Нове врсте 

уметности: концептуална уметност, 

перформанс, нови визуелни медији, 

савремена архитектура и скулптура, 

постмодерна уметност. 

Тенденције у српској уметности 

друге половине 20. века. 

 

 

 

7 

 

 

 

Демонстрације 

 

 

 

Фронтални 

 

 

 

Ангажовање ученика 

Лутка – игра ликовне могућности 

лутке (практично извођење); лутка, 

сенка као ликовни изражај; цртање и 

обликовање лутака у складу са 

социокултурном средином и 

фолклором. 

 

 филм (припремања, реализација); 

избор теме и жанра; утврђивање 

основних идеја и елемената фабуле и 

композиције 
 

 

 

 

 

7 

 

 

монолошка, 

дијалошка 

метода, 

илустративно- 

демонстративнa, 

метода 

практичнихрадо

ва 

 

 

 

 

Идивидуални 

 

 

 

 

Продукти рада 

 

Опажање представљање Сликање по 

природи 

 

 

3 

монолошка, 

дијалошка 

мет., 

илустративно- 

демонстратив

нa, м. 

практичних 
радова 

 

 

Идивидуални 

 

 

Продукти рада 

 

Корелација: историја, српски језик и књижевност, музичка култура, физика (светлост), хемија (боја) 

 

Уџбеник: Лидија Жупанић Шуица, Ликовна култура за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера,  

Клет 2012. 

Литература занаставника: Арнасон, Историја модерне уметности, Монографије уметника, Лазар Трифуновић, 

Сликарски правци XX века 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ физичког васпитања27 
је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

За први разред циљ наставе и учења Физичког и здравственог образовања је да ученик 

континуирано развија знања, физичке способности и моторичке вештине у складу са вредностима 

физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег професионалног развоја. 

Циљ је усмерен ка ученику и развијању функционалних знања. Програм је оријентисан ка исходима. Враћање 

мерења и тестирања ученика и тема из ЗВ. Редефинисане су наставне области/теме. Могућност ослобађања само од 

практичног дела наставе. 
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- Дате су кључне речи програма (вежбање, образовање, здравље, превенција). 

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. 

 Јасно су дефинисана упутства за сваки организациони облик рада 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

 подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних поремећаја); 

 развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад на њима; 

 стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

 проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније 

сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес; 

  усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим циљем 

овог предмета (васпитно-образовног подручја); 

 мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјалних 

образаца понашања; 

 оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и 

рада. 

 

Садржаји програма усмерени су на: 

За први разред: 

 - Физичке способности  

- Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 

- Физичка и здравствена култура 

За други, трећи и четврти  

                   -развијање физичких способности 

– спортско-техничко образовање 

– повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

 

Физичка и здравствена култура за први разред  реализује се кроз две наставне теме: 

       -Физичко образовање 

-Здравственa култура 

 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ и ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

 

-Исходи ових наставних области се остварују кроз све организационе облике рада током школске године. 

-Не планирају се посебне наставне јединице. 

-Остварују се кроз наставне јединице наставне области моторичке вештине, спорт и спортске дициплине. 

 

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

(неки од исхода) 

Ученик ће бити у стању да: 

-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; 
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-примењује правила безбедности у различитим физичким активностима у школи и ван школе; 

               -у групним активностима ради на остваривању заједничких циљева 

 

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се: 

 развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и других 

елемената моторне умешности , који служе као основа за повећавање радне способности, учвршћивање 

здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању, 

 превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета, 

 оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању 

здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности. 

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким 

способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су саставни део упутства за вредновање и 

оцењивање напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и праћење. 

СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Спортско техничко образовање се реализује у првом, другом, трећем разреду кроз заједнички програм 

(атлетика, вежбе на справама и тлу) кроз програм по избору ученика, а у четвртом разреду кроз програм по избору 

ученика. 

 

  Други разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Циљ. учења Методе рада Облици рада 

ТЕОРИЈА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

Упознавање ученика са наставним планом и 
програмом, хигијеном и вежбањем 

 

1 
 

вербална 
 

фронтални рад 
 

практично 

ОПШТА ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА 2 вербална групни рад практично 

АТЛЕТИКА Трчање на 800/1000м; Трчање на 

100м; Техника скока у вис; Штафета 4x100м; 

Техника скока у даљ; ''О Брајан'' техника бацања 
кугле 

 
12 

 

Вербална 

демонстрација 

 

групни рад 

индивидуални 

рад 

 
практично 

ТЕСТИРАЊЕ БИОМОТОРИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ Брзина:трчање на 30/100м; 

Експлозивна снага ногу: скок у даљ из места; 

Репетитивна снага трбушне мускулатуре; 

Антропометријска мерења: телесна тежина, 

склекови; Издржљивост: Тест прогресивног 

оптерећења на 20м (бип тест), Куперов тест трчања 

12 мин.) 
Репетитивна снага руку: згибови, телесна висина. 

 

 

12 

 

 
Вербална 

демонстрација 

 

групни рад 

индивидуални 

рад 

 

 

практично 

ОДБОЈКА Додавање лопте прстима и 

подлактицама; Додавање у паровима и тројкама; 

Тенис сервис; Тенис сервис и пријем сервиране 

лопте; Увежбавање кроз игру; Смечирање; 

Блокада смеча; Игра екипа; Провера знања кроз 
Игру 

 

 
14 

 
 

Вербална 

демонстрација 

 
групни рад 

индивидуални 

рад 

 

 
практично 

ГИМНАСТИКА ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И 
ТЛУ Тло: мост напред на једну ногу кроз став о 

шакама уз помоћ; Вратило: из мирног виса узмак 

до упора, одривом од притке саскок назад увито. 
Двовисински разбој: из виса на в/п лицем ка н/п 

 

14 

 
Вербална 

демонстрација 

 

групни рад 

индивидуални 

рад 

 

практично 

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. Циљ. учења Методе рада Облици рада 
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климом премах. Згрчено напред до виса лежећег 

на н/п премах одножно левом назад прехват на 

н/п упор јашући саскок премахом леве и окретом 

за 90* удесно. Греда: залетом и суножним 

одскоком наскок у упор чучећи. окрет за 90* 

заножно усправ, окрет у успону за 180*, лагано 

трчање до краја греде, саскок згрчено. Прескок: 

згрчка, разношка. Тло: провлак згрчно. Провера 
научених елемената 

    

КОШАРКА Понављање елемената технике. 

Шут из места после дриблинга 

Скок шут. Контра блок. Блокаде: бочна и леђна. 

Игра у одбрани преузимање. Ситуациона игра / 

2:2 и 3:3/. Затварање играча. Такмичење 
одељењских екипа 

 

 
14 

 
 

Вербална 

демонстрација 

 
групни рад 

индивидуални 

рад 

 

 
практично 

Корелација (Физика –обртни момент); 

Уџбеник: Методика физичког васпитања, Бранко Крсмановић, 2000година, Нови Сад; 

 

 

  Трећи разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Циљеви учења : 

 Развијање физичких (моторичких) способности (снага, брзина, издржљивост, гипкост, окретност, 

спретност, прецизност и равнотежа); 

 Развој моторичких способности које су специфичне за поједине дисциплине; 

 Стицање и усавршавање моторичких знања, вештина, техника и навика предвиђених програмом; 

 Примена стечених знања, вештина, техника и навика у сложенијим условима (кроз такмичења, рекреацију); 

 Стимулисање телесног развоја и повећање снаге мишића; 

 Повезивање моторичких задатака у целине, али без стварања крутих моторичких аутоматизама; 

 Увођење ученика у организовани систем припрема за игре, сусрете и манифестације; 
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Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
 

Начин остваривања програма Начин провере 

оства. циљева учења Методе рада Облици рада 

ТЕОРИЈА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

Упознавање ученика са наставним планом и 

програмом, хигијеном и вежбањем 

 

1 

 

вербална 

 

фронтални рад 

 

практично 

ОПШТА ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА 

Увод у рад: спортске игре по избору ученика 
2 вербална групни рад практично 

АТЛЕТИКА 

Трчање на 800/1000м; Трчање на 100м; Штафета 

4x100м; Техника скока у вис; Техника скока у даљ; 

Техника бацања кугле 

 

12 

 
Вербална 

демонстрација 

групни рад 

индивидуални 

рад 

 

практично 

ТЕСТИРАЊЕ БИОМОТОРИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ 

Брзина: трчање на 30/100м; Експлозивна снага ногу: 

скок у даљ из места; Репетитивна снага трбушне 

мускулатуре; Антропометријска мерења: телесна 

тежина, склекови; Издржљивост: тест прогресивног 

оптерећења на 20 м и Куперов тест трчања 12 

минута. Репетитивна снага руку: згибови, 
телесна висина 

 

 

 
13 

 

 

Вербална 

демонстрација 

 

 
групни рад 

индивидуални 

рад 

 

 

 
практично 

ОДБОЈКА Додавање лопте прстима и 

подлактицама; Пријем сервиране лопте; Игра на 

трећу лопту; Дизање лопте за смеч и игра са 

применом смеча; Смеч и блок. Игра. Прихватање 
лопте из мреже; 

 

14 

 
Вербална 

демонстрација 

 

групни рад 

индивидуални 

рад 

 

практично 

 

Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
 

Начин остваривања програма Начин провере 

оства. циљева учења Методе рада Облици рада 

ГИМНАСТИКА 
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ Греда: залетом и 

суножним одскоком наскок у упор чучећи на левој 

нози, десном одножити. окрет за 90* до упора 

чучећег, усправ, ходање у успону, вага претклоном и 

заножењем, усклон, окрет за 90* саскок са 

разножењем. Двовисински разбој: лицем према н/п 

наскок у упор, премах одножно л/д у упор јашући, 

прехват на в/п и сп. премах одножно л/д предњих 

саскок са окретом за 180* . Тло: премах зибом 

одбочно. Прескок: прекопит; Разбој: из замаха у 

упору предњихом спуст у склек, зањих у склеку и 
спојено упор, зањихом упор 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 
 

Вербална 

демонстрација 

 

 

 

 
групни рад 

индивидуални 

рад 

 

 

 

 

 
практично 

КОШАРКА Понављање индивидуалне технике. 

Блокаде-обнављање кроз игру. Затварање играча. 

Отварање контра напада са два и три играча; Контра 

напад са пет играча; Тактика игре у одбрани- 

„човек“„Удвајање играча“-Зонска одбарана „2-3“- 

Игра екипа 

 

 
14 

 
 

Вербална 

демонстрација 

 
групни рад 

индивидуални 

рад 

 

 
практично 

 

 

  Четврти разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

 

Наставна тема /садржај 

Број 

часов 

а 

Начин остваривања програма Начин провере 

остварен. циљева 

учења 
Методе рада 

Облици 

рада 

ТЕОРИЈА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

Упознавање ученика са наставним планом и 
програмом, хигијеном и вежбањем 

 

1 
 

вербална 
фронтални 

рад 

 

практично 
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ОПШТА ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА 

Увод у рад:спортске игре по избору ученика. 
Трчање у природи. Савладавање природних 

препрека. Трчање кратких деоница 

 
4 

 
вербална 

 
групни рад 

 
практично 

ТЕСТИРАЊЕ БИОМОТОРИЧКИХ 
СПОСОБНОСТИ Брзина: трчање на 30/100м. 

Експлозивна снага ногу: скок у даљ из места. 

Репетитивна снага трбушне мускулатуре. 

Антропометријска мерења: телесна тежина, 

склекови. Издржљивост: тест прогресивног 

оптерећења на 20 м и Куперов тест трчања 12 

минута. Репетитивна снага руку: згибови, 

телесна висина. Тестирање ченика који нису 

радили. 
Поправљање резултата 

 

 

 

18 

 

 

 
Вербална 

демонстрација 

 

 

групни рад и 

индивидуалн 

и рад 

 

 

 

практично 

ОДБОЈКА Додавање лопте прстима и 

подлактицама. Сервирање на циљ. Игра. 

Распоред играча код пријема сервиса и игра на 

трећу лопту. Дизање лопте за смеч,смечирање и 

блок. Повезивање пријема сервиса са разним 

комбинацијама напада. Напад са употребом 

смеча и блока /једним и два играча у блоку/. 

Провера знања у игри. Одељењско такмичење. 

Покривање терена са пет играча приликом 

сервиса и организација напада. Тактика напада и 

одбране. Увежбавање разних варијанти напада и 

одбране. Напад са два смечера. Увежбавање 

напада са два смечера. Блок са два играча. 

Техничко-тактичке вежбе уз посебан нагласак на 

тачност циљања. Игра екипа. Провера знања у 

игри. Такмичење одељењских екипа 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 
Вербална 

демонстрација 

 

 

 

 

 
 

групни рад и 

индивидуалн 

и рад 

 

 

 

 

 

 

практично 

СТОНИ ТЕНИС 
Игра у синглу. Игра у дублу. Такмичење у 

оквиру одељења. Свођење полугодишњих оцена 

 

5 
Вербална 

демонстрација 

групни рад и 
индивидуалн 

и рад 

 

практично 

КОШАРКА Вођење, додавање. Увежбавање 16 Вербална групни рад и практично 

 

 

Наставна тема /садржај 

Број 

часов 

а 

Начин остваривања програма Начин провере 

остварен. циљева 

учења Методе рада 
Облици 

рада 

технике скок шута. Баскет /увежбавање блокада/. 

Увежбавање индивидуалне технике. ‚‚Човек на 

човека''. Увежбавање тактике. Зонска одбрана /2- 

1-2/. Увежбавање зонске одбране. Тактика игре у 

нападу. Увежбавање тактике игре у нападу. Игра 

екипа. Исправљање грешака у тактици. 

Такмичење одељењских екипа. Игра. Провера 

знања 

 Демонстрација индивидуалн 

и рад 

 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ предмета28 је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности 

допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном 

друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава 

различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

 стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима и 

институцијама које доприносе владавини права; 

 усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво; 
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 развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности; 

 јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета; 

 разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и поштовања 

различитости; 

 јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда; 

 разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају вештинама рада у групи 

и групног одлучивања; 

 узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке; 

 овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу; 

 разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и примењују их у 

свакодневном животу; 

 унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење 

информација из различитих извора релевантних за живот у демократском друштву; 

 унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената; 

 унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

 

 Први разред  

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;  

 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 

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 

 

Циљ учења 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 демократске вредности. 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 37 часова  
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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. 

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. 

 

 Други разред  

 

Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје 

вредности и претпоставке за целови развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у 

савременомграђанском друштву у духу поштовања људсих права и основних слобода, мира, толеранције, 

равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

 
Наставна тема /садржај 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 Начин остваривања 

програма 
Начин провере 

оствар. /циљева 

учења 
Методе 

рада 

Облици 

рада 

Уводни час 1  

 

 

радионица 

 

 

 
комбинован 

и 

 

 
Активност на часу, 

дискусија, доношење 

одлука, решавање 

задатог проблема, 

комуникација и 

решавање конфликта 

Основни појмови Потребе и права. Права и правила 

у учионици I. Права изакони. Међународни 

документи о заштити права. Права и вредности 

 

5 

Врсте права и односи међу правима 

Врсте права. Односи међу правима. Сукоб права. 

Дечја и људска права 

 

5 

Права и одговорности. Одговорности одраслих. 
Одговорности деце и младих 

4 

Кршење и заштита права 
Кршење права детета. Заштита права детета 

4 радионица 
комбинован 
и 

Планирање акција 

Сагледавање промена. Партиципација у школи. 

Избор проблема. Како решити проблем. Израда 

плана акције. Анализа могућих ефеката акција. 
Приказ анализа планова акција 

 
 

11 

 

 
 

радионица 

 

 
комбинован 

и 

Активност на часу, 

дискусија, доношење 

одлука, решавање 

задатог проблема, 
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Извођење акције 4 комуникација и 

решавање конфликта Анализа и евалуација 1 

Корелација : Устав и права грађана- право и права грађана; Историја-дечја права; 

Литература за наставника: Водич за наставнике „Грађанско васпитање“ за 2.раред средње школе, Београд, 

2002. 

 

  Трећи разред  

 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

 планира и учествује у активностима у којима се користе могућности и инструменти грађанског деловања; 

 поставља циљеве свог личног и професионалног развоја; 

 учествује у доношењу правила, подели задужења и поступа у складу са договором у групи. 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере остварен. 

циљева учења Методе Облици рада 

 

Увод 
 

1 
Монолошка 

метода 

 

Фронтални рад 
Ангажовање ученика у 

настави и и редовност 
похађања часова 

Демократија и политика. Демократија и 

демократско одлучивање. Грађански живот, 

политика и власт. Ограничена власт. Подела 

влассти 

 
4 

 
Радионица 

 

Групни рад; рад 

у пару 

Ангажовање ученика у 

настави и и редовност 

похађања часова 

Грађани и грађанско друштво 

Појам грађанин/ грађанка. Грађани, грађанке 

и поштовање закона. Упознавање са радом 

локалне власти 

Грађанско и цивилно друштво 

Карактеристике цивилног друштва 

Однос цивилног друштва и државе 

Грађански активизам – за и против 
Претпоставке грађанског друштва 

 

 

 

8 

 

 

 

Радионица 

 

 

 
Групни рад; рад 

у пару 

 

 

Ангажовање ученика у 

настави и и редовност 

похађања часова 

Грађанска и политичка права. Људска 

права 1. Људска права 2. Грађани моје 

општине 1. Грађани моје општине 2. 

Грађанска иницијатива. Грађанска 

иницијатва – формулисање. Грађанска 

иницијатива – презентација и анализа рада по 

групама. Грађанска иницијатива – формални 
предлог. Скуштина – припрема за заседање. 

 

 

 
12 

 

 

 
Радионица 

 

 

Групни рад; рад 

у пару 

 

 
Ангажовање ученика у 

настави и и редовност 

похађања часова 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере остварен. 

циљева учења Методе Облици рада 

Скупштина – заседање. Удружења грађана – 

право на самоорганизовање. Удружења 

грађана – упознавање са радом локалних 
удружења грађана 
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Планирање акције 

Планирање локалне акције – избор проблема. 

Планирање локалне акције – кораци у 

планирању. Планирање локалне акције – 

прикупљање података, формулисање 

проблема, циљева и задатака. Планирање 

локалне акције – план надгледања и оцена 

успешности. Планирање локалне акције – 

одређивање циљних група и анализа 

окружења. Планирање локалне акције – 

осмишљавање порука и одабир канала 

комуникације. Планирање локалне акције – 

прикупљање средстава и план активности. 

Извођење локалне акције 

Планирање презентације. Презентација 

изведене акције у школи. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Радионица 

 

 

 

 

 

 
Групни рад; рад 

у пару 

 

 

 

 

 
 

Ангажовање ученика у 

настави и и редовност 

похађања часова 

 

Завршни час: Шта носим са собом? 
 

1 
 

Радионица 
Индивидуални 

рад, групни рад 

Ангажовање ученика у 

настави и и редовност 

похађања часова 

Корелација: 

Устав и права грађана (Демократија и механизми власти, Појам и суштина демократије, Врсте демократије, 

Услови за остваривање и функционисање демократије, Остваривање народне суверености у Републици Србији, 

Вишестраначки систем, Парламент, Појам, врсте и развој људских права, Ограничење и заштита људских права и 

слободе, Основне дужности и обавезе грађана), Социологија (Модерно друштво, Друштвене неједнакости, 

Друштвена промена и развој, Глобализација) 

Литература за наставника: 

 Водич за наставнике „Грађанско васпитање“ за трећи разред средње школе, Министарство просвете и 

спорта Републике Србије, Београд, 2004. 

 

  Четврти разред  

 

Циљеви учења: Да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су 

претпоставка за целовит развој личности и за ангажован живот у савременом друштву; оспособљавање ученика да: 

 тражи информацију од јавног значаја, поштујући процедуре; 

 кроз истраживањемедија идентификује злоупотребе и заузима став којим се супротставља различитим 
манипулацијама; 

 активно тражи информације од значаја за свој професионални развој; 

 напише личну радну биографију; 

 представи своје личне карактеристике приликом разговора са послодавцем; 

 ангажује се у акцијама које доприносе одрживом развоју. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. циљева учења Методе рада Облици рада 

I Медији и информисаност 

Упознавање ученика са планом и програмом 

предмета. Људска права и слободе. Упознавање 

извора информација. Јавна информација. 

Ограничења у приступу информацијама од 

јавног значаја. Процедуре подношења захтева 

за приступ информацијама. Заштита права на 

информисање - улога повереника. Медији као 

извор информација. Разумевање и тумачење 

  

 

Монолошко - 

дијалошка; рад 

на тексту 

 

 

Фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 

 
Праћење активности 

ученика и праћење 

учешћа у различитим 

облицима групног рада 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма Начин провере 

оствар. циљева учења Методе рада Облици рада 

медијских порука. Механизми медијске 

манипулације. Утицај тачке гледишта на 

објективност информисања. Селекција 

информација. Улога медија у савременом 

друштву. II Професионални развој 

Планирање каријере. Вештина представљања 

личних карактеристика. Разговор с 

послодавцем. Тражење информација значајних 

за професионално образовање. 
Завршни час - Шта носим са собом 

    

Корелација: Устав и права грађана (Људска права и слободе). Социологија (Друштвена моћ). Психологија 

(Идентитет) 

Уџбеник: Министарство просвете и спорта “Грађанско васпитање - за 4. разред средње школе“, Београд, 

2005. 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Православни катихизис 

 

  Први разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Циљеви учења: Пружити ученицима основ за разумевање да је творевина дело Божије, да носи стваралачки 

печат Божији и да није случајно настала. Ујазати ученицима да је Бог личност. Упознати ученике са тим да је човек 

богочежљиво биће и да се Бог јавља човеку ради остваривања заједнице са њим. Пружити ученицима знање о 

библијским, светоотачким и богослужбеним сведочанствима да је Бог Света Тројица. Указати ученицима да су вера и 

поверење основ сваког знања. Упознати ученике са примерима поверења у Бога библијских личности. Оспособити 

ученике за разумевање да је богопознање у православном искуству плод личне, слободне заједнице човека с Богом. 

Пружити ученицима основ за разумевање да се богопознање као лични доживљај Христа у Цркви разликује од „знања 

о Богу“. Оспособити ученике за правилно схватање појма Цркве као благодатне заједнице Бога и верних која се 

остварује у светој Литургији. Указати ученицима да не постоје хришћани мимо Цркве. Пружити ученицима основ за 

разумевање да је света Литургија извор спасења јер се у њој остварује пуноћа заједнице са Богом. Упознати ученике  

са настанком и поделом Светог Писма. Предочити ученицима да је Свето Писмо богонаднута књига. Упознати 

ученике да је Свето Писмо књига богослужбене заједнице (Старог и Новог Израиља). Омогућити ученицима да појме 

континуитет Божјег Откривења у Старом и Новом Завету. Указати ученицима да је за правилно тумачење Светог 

Писма неопходна укорењеност у животу Цркве. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

Упознавање садржаја програма и начина рада 

Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом и 

начином реализацијом наставе Православног катихизиса. 

 

два 

 

монолошка 

 

фронтални 

Бог откривења 

Творевина сведочи о Творцу. Човек као Боготражитељ. Откривење 

као позив у заједницу Света Тројица је Бог Откривења 

 

седам 
 

 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна, 

метода рада на 

тексту 

 

 

 

 
Фронтални, 

групни и 

индивидуални 

рад 

Вера, знање и богопознање 

Вера и поверење и вера у Старом Завету. Бог се познаје љубављу. 
Вера и живот 

 

осам 

Хришћанин – човек Цркве 

Човек и заједница. Црква као литургијска заједница. Пуноћа 
заједнице са Богом на Литургији 

 

шест 
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Прва београдска гимназија 

 

Свето Писмо – књига Цркве 

Настанак и подела Светог Писма Канон и богонадахнутост Светог 
Писма. Црква као место тумачења и доживљаја Светог Писма и 

Светог Предања. Утицај Светог Писма на културу и цивилизацију 

 
шест 

Хришћански живот осам 
Монолошка, 
дијалошка, 

Фронтални, 
групни, 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

Црквено предање и народна предања. Знамените лићности и 
Хришћанство 

 демонстративна, 
м. рада на тексту 

индивидуални 
рад 

Корелација: Српски језик и књижевност, Историја, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско 

васпитање. 

Уџбеник: Свето Писмо Старог и Новог Завета. 

Литература за наставника: Свето Писмо Старог и Новог Завета; Увођење у Стари Завет, Џон Дрејн. 

 

 

  Други разред  

 

Циљеви учења: Омогућити ученицима да стекну неопходно знање да узрок постојања света јесте личносни 

Бог Који слободно из љубави ствара свет. Развити свест код ученика о стварању човека по „икони и подобију Божјем“, 

односно као слободне личности способне за љубав према другом бићу. Оспособити ученике за разумевање да је свет и 

све што је у њему, створено за вечност, да буде причасник вечног Божјег живота. Предочити ученицима чињеницу да 

је човек од Бога призван да управља целим светом и да га приноси Богу, те да се у тој заједници обожи и човек и свет. 

Пружити ученицима основ за разумевање прародитељског греха на основу библијског сведочанства, тумачења Светих 

Отаца и учења Цркве. Ученицима предочити да се човеков промашај (грех) састоји у одвајању човека и света од Бога. 

Пружити ученицима основ за разумевање да спасење као превазилажење смрти и задобијање вечног живота, јесте 

повратак у заједницу с Богом. Омогућити ученицима разумевање да се Стари Завет у главним цртама, периодима, 

личностима и догађајима може посматрати као праслика и најава новозаветних догађаја. Омогућити ученицима да 

стекну знање о историјском току остварења Божјег плана о свету. Пружити ученицима основ за разумевање да се у 

личности Исуса Христа испуњава оно што је откривено и речено у Старом Завету. Предочити ученицима у чему се 

састоји разлика између Цркве као богочовечанске заједнице и других облика људских заједница. Предочити 

ученицима да се у старозаветној историји назире личност Месије Који сабира и избавља народ Божји. Пружити 

ученицима основ за разумевање да је целокупан садржај старозаветне месијанске мисли остварен тек у Новом Завету у 

личности Господа Исуса Христа. Предочити ученицима да се у старозаветној историји назире личност Месије Који 

сабира и избавља народ Божји. Упознати ученике са значајем старозаветног празновања Пасхе као праслике 

молитвеног сећања на Христово Страдање, Васкрсење и Други долазак. Омогућити ученицима разумевање да се 

деловањем пророка Божјих увек изграђује Црква.Омогућити ученицима доживљај старозаветне побожности. 

Подстицати ученике на промишљање о незаменљивости и вредности сопствене личности. 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

Упознавање садржаја програма и начина рада 

Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом и 

начином реализацијом наставе Православног катихизиса. 

 

један 
 

монолошка 
 

фронтални 

Стварање света и човека 

Стварање света и стварање човека по икони и подобију Божијем. 

Творевина и човеково место у њој. Свет је створен са циљем да 

постане Црква. Стварање света и човека у православној иконографији. 

 
седам 

 

 

 

 
Монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна, 

метода рада на 

 

 

 

 

 
Фронтални, 

групни и 

индивидуални рад 

Прародитељски грех 

Библијска повест о греху. Прародитељски грех као промашај циља 

стварања. Светоотачко тумачење прародитељског греха. Јединство 

човека са Богом – једини начин да се превазиђе смрт. Човекова 
злоупотреба творевине 

 

седам 
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Свештена историја спасења (од Адама до Израиља) 

Каин и Авељ. Ноје и барка као праслика Христа и Цркве. Црква и 

Вавислонска кула. Аврамов завет са Богом и наговештај Цркве 

Христове. Жртвовање Исака као праслика. Христове жртве. Јаков 

постаје Израиљ 

 
 

шест 

тексту 

Свештена историја спасења (од Мојсија до Христа) 

Откривење Бога Мојсију (ЈХВХ). Пасха. Месија као циљ 
старозаветног ишчекивања. Давид и Соломон. Испуњење 

старозаветних пророштава у Христу. Праслике Свете Тројице и Цркве 

у Старом Завету 

 
 

десет 

 
Монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна, 

метода рада на 

тексту 

 

 
Фронтални, 

групни и 

индивидуални рад 
Старозаветна ризница 

Мудросна књижевност – одабрани одељци. Псалми Давидови. 

Старозаветни списи у богослужењу Цркве 

 

шест 

 

Корелација: Српски језик и књижевност, Историја, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско 

васпитање, Психологија. 

Уџбеник: Свето Писмо Старог и Новог Завета. 

Литература за наставника: Свето Писмо Старог и Новог Завета; Увођење у Стари Завет, Џон Дрејн. 

 

 

  Трећи разред  

 

Циљеви учења: Ученицима пружити основ за разумевање значаја Христове личности и Његовог живота за 

наше спасење. Протумачити ученицима Христова имена: Нови Адам, Месија и Емануил. Протумачити ученицима 

пролог Јеванђеља по Јовану. Ученицима пружити основ за разумевање да је Христос потпуни Бог и потпуни човек. 

Упознати ученике са теологијом иконе – да се на иконама пројављује историјска и есхатолошка димензија. Пружити 

ученицима основ за разумевање да Христос доноси Царство Божје у свет. Посматрати Христово учење о 

Блаженствима у савременом контексту. Предочити ученицима Христово учење о Царству Божјем. Христова проповед 

има универзални карактер - упознати ученике да Христос у својој личности обједињује Царску, Првосвештеничку и 

Пророчку службу. Протумачити ученицима догађај и тропар Преображења у светлости исихастичког искуства Цркве. 

Подстаћи ученике на размишљање да је Христова смрт на Крсту крајњи израз љубави Бога према човеку. Упознати 

ученике са есхатолошком димензијом свете Литургије. Ученицима указати да је Христовим Вазнесењем Христос 

прослављен као Господ и да је у Њему прослављена људска природа. Ученицима пружити основ за разумевање да је и 

после свог Вазнесења Христос са нама у све дане до свршетка века. Протумачити ученицима неколико новозаветних 

пневматолошких одељака. Подстицати ученике на хришћански однос према свету, себи и ближњима указивањем на 

пример Христа чији је живот испуњем безусловном љубављу према сваком човеку. Подстицати ученике да се 

свакодневно труде у подвигу делатне љубави према Богу и ближњима. Упутити ученике да је основни смисао 

хришћанског етоса волети друге као што Христос воли нас. Омогућити ученицима основ за разумевање да Христов 

Закон љубави није могуће испуњавати на формалан начин. Омогућити ученицима да схвате да је наш живот у Цркви 

незамислив без учешћа у светим Тајнама. Упознати ученике да човек Крштењем и Миропомазањем задобија 

еклисиолошку ипостас (црквени идентитет). Омогућити ученицима разумевање да су Исповест и Покајање  

обновљење благодати Крштења. Указати ученицима да је свештеничка служба продужетак Христовог служења којим 

је Он спасао свет. Указати ученицима да се учешћем у светим Тајнама постаје део Тела Христовог. Развијати свест 

ученика да је света Литургија Тајна Божјег присуства у свету и уласка у Царство Божје. Детаљно протумачити 

ученицима молитву Оче наш у контексту Литургије. Пружити ученицима основ да повежу Христов однос према 

потребитима са харитативном делатношћу хришћана данас. Предочити ученицима кроз јеванђелске текстове да у 

прихватању Христове Тајне нема раздора међу људима. 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

Упознавање садржаја програма и начина рада 

Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом и 

начином реализацијом наставе Православног катихизиса. 

 

један 

 

монолошка 

 

фронтални 

Христос – истинити Бог и истинити човек 

Господ Исис Христос: Нови Адам, Месија и Емануил. Исус Христос – 

оваплоћени Логос Божији. Теологија иконе 

 

пет 
 

 

 

 

 

 
 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна, 

м. рада на тексту 

 

 

 

 

 

 
 

Фронтални, 

групни и 

индивидуални 

рад 

Приближило се Царство Божије 

Почетак Христове проповеди. Блаженства и Беседа на гори. Параболе о 
Царству Божијем Које је циљ Христове Проповеди 

 

седам 

Где је Христос ту је и Царство Божије 

Преображење Христово и објава Његовог страдања. Лазарево 

васкрсење и Христов улазак у Јерусалим. Тајна Вечера је слика Царства 

Божијег. Христос као Нова Пасха. Вазнесење и Други Христов Долазак. 
Свети Дух Утешитељ – Дух заједнице. 

 

девет 

Мој живот у Христу 

Покајање и праштање. Труд и ревност. Вера и формализам у вери. 
Појава Царства Небеског на Литургији 

 

пет 

Светотајински живот Цркве 
Крштење и Миропомазање. Покајање и исповест. свештенство 

четири 

Новозаветна ризница 

Анафора – свети Принос. Литургијско значење молитве Оче наш. 

Христов однос према потребитима. Сви сте једно у Христу. 

 

шест 

Корелација: Српски језик и књижевност, Историја, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско 

васпитање. 

Уџбеник: Свето Писмо Старог и Новог Завета. 

Литература за наставника: Свето Писмо Старог и Новог Завета; Увођење у Стари и Нови Завет, Џон 

Дрејн. 

 

 

  Четврти разред  

 

Циљеви учења: Пружити ученицима основ за разумевање да Литургија преображава свет уносећи у њега 

есхатолошку реалност. Упознати ученике са садржајем и структуром свете Литургије. Предочити ученицима значај 

активног учешћа у светој Литургији. Нагласити ученицима да су хришћани позвани да у свету сведоче етос свете 

Литургије. Представити ученицима хришћанско схватање историје као процес који у есхатону задобија свој смисао и 

испуњење. Упознати ученике са најважнијим догађајима из историје Цркве. Упознати ученике са најзначајнијим 

елементима кирило-методијевске традиције. Нагласити ученицима да је Светосавље хришћански етос српског народа. 

Упознати ученике да се опредељење за Царство Небеско изражава на реалан начин: сведочењем Христа и личним 

животом. Упознати ученике са богатством исихастичке праксе и богословља. Омогућити ученицима да изграде 

хришћански став према савременом схватању слободе, љубави, заједнице. Пружити ученицима основ за разумевање 

да хришћанска теорија и пракса носе снагу којом би могло да се одговори на најважнија искушења савременог света и 

човека. Оспособити ученика да богословски размишља о биоетичким проблемима на основу одабраних примера. 

Упознати ученике са различитим богословским поимањима болести. Кроз разговор о болестима зависности подстаћи 

ученике да се одговорно суочавају са егзистенцијалним питањима. Кроз дискусију о проблемима моралности у 

социолошким оквирима помоћи ученицима да изграде правилан етички став о томе. Разговарати са ученицима о 

породичним вредностима и савременим изазовима. Разговарати са ученицима о проблему човекове опредмећености у 

потрошачком друштву. Разговарати са ученицима о човекој тежњи да пребацује одговорност на Бога за зло у свету и 

дати објашњење са православног становишта. Рекапитулирати и продубити знања ученика о основама православне 

вере. Помоћи ученицима да изврше синтезу досадашњих знања и разумевања о основама православне вере. 

Установити обим и квалитет знања и разумевања стечених у току циклуса школовања. 
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Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

Упознавање садржаја програма и начина рада 

Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом и 

начином реализацијом наставе Православног катихизиса. 

 

један 

 

монолошка 

 

фронтални 

За живот света 

Благословено Царство Оца, Сина и Светога Духа – почетак Свете 

Литургије. Узајамно даривање. Господња Трпеза – конкретност 
заједничења. „У миру изиђимо“ – крај Свете Литургије 

 
девет 

 

 
Монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна, 

метода рада на 

тексту 

 

 

Фронтални, 

групни и 

индивидуални 

рад 

Историја и Есхатологија у Цркви 

Хришћанско схватање историје 

Црква у прогону и слобода хришћана. Јединство Цркве и сабори. 

Мисија Светих Кирила и Методија. Светосавље. Косовски завет. 

Светитељи нашег рода. Исихазам. Есхатон као смисао постојања 

Цркве и историје. 

 

 
дванаест 

Хришћанство у савременом свету 

Егоизам. Проблеми биоетике и хришћански поглед на болести. 

Питања личног, породичног и друштвеног морала. Изазови 

потрошачког друштва. Деликвенција и вршњачко насиље. Проблем 
Теодицеје 

 
 

осам 

 
Монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна, 

метода рада на 

тексту 

 
Фронтални, 

групни и 

индивидуални 

рад 

Тачно изложење православне вере два 

 

Корелација: Српски језик и књижевност, Историја, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско 

васпитање, Социологија. 

Уџбеник: Свето Писмо Старог и Новог Завета. 

Литература за наставника: Свето Писмо Старог и Новог Завета. 
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ЦИЉЕВИ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

ГИМНАЗИЈЕ 

На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др.закон), министар просвете, науке и технолошког развоја је 

донео ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ. 

Овим правилником утврђен је Програм наставе и учења за први разред гимназије, на основу 

кога је израђен школски програм за први разред Гимназије. 

 

 

 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, 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.
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Српски језик и књижевност 

 

Разред (први ) 

Смер природно-математички и друштвено-језички 

Недељни фонд часова 4 

Годишњи фонд часова 148 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења 

Унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање језичке и књижевне културе; 

оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности хуманистичког 

образовања и васпитања ученика; развијање личног, националног и културног идентитета, љубави према матерњем 

језику, традицији и култури српског народа и других народа и етничких заједница. 

ОПШТЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

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 



183 

Прва београдска гимназија 

 

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 

промишљасложенији 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). 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

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. 

КЊИЖЕВНОСТ 

Основни ниво 
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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 

стваралачкомпроцесу. 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. 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Kомуникација, рад с подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема , сарадња , 

одговорно учешће у демократском друштву ,одговоран однос према здрављу , Одговоран однос према околини 

,естетичка компетенција ,предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

КОРЕЛАЦИЈА 

Историја – Цивилизација старог века - Eгипат, Месопотамија, Кина, Хомерско доба, грчки полиси, антички 

Рим, Основне одлике религија у старом веку, Средњи век, Србија у доба Немањића, Епоха хуманизма и ренесансе. 

Музичка култура - Музика старих источних народа, Грчке и Рима, Световна музика средњег века, Духовна и 

световна музика у средњевековној Србији, Највећи представници ренесансне вокалне музике. Ликовна култура - 

Уметност и природа; Уметност и друштво; Уметност и наука; Уметност и технологија; Уметност у простору и 

времену; Уметност и религија; Уметност и кич...), Средњевековна уметност западне европе, уметник и његово дело; 

уметничко дело и публика; подстицај за стваралачки рад; Композиција уметничког дела. 

УЏБЕНИК 

 Милић Босиљка, Вучић Катарина, Читанка за 1. разред гимназије и средњих стручних школа, Београд, 

ЗУНС 

 Станојчић Живојин, Поповић Љубомир, Граматика српског језика за гимназије и средње школе, Београд, 

ЗУНС 

ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКА 
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 Милић Босиљка, Вучић Катарина, Читанка за 1. разред гимназије и средњих стручних школа, Београд, 

ЗУНС 

 Станојчић Живојин, Поповић Љубомир, Граматика српског језика за гимназије и средње школе, Београд, 

ЗУНС 

 
 

ИСХОДИ По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

Т
Е

М
А

  
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, 

 

ЈЕ
З

И
К

 

 
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. 
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ИСХОДИ По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

Т
Е

М
А

  
САДРЖАЈИ 

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 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. 

 

К
Њ

И
Ж

Е
В

Н
О

С
Т

 

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 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) 

 

ЈЕ
З

И
Ч

К
А

 К
У

Л
Т

У
Р
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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. 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. 
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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. 
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тумачи књижевно дело са 

разумевањем његових 

жанровских карактеристика и 

књижевноисторијског 
контекста; у тумачењу се 

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. 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 

 

СТАНДАРДИ 

користи структурним и 

стилистичким елементима дела 

и употребљава секундарне 

изворе; 

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, 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. 
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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. 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 

 

СТАНДАРДИ 

 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. 
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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 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 
ће бити у стању да: 

 

СТАНДАРДИ 

 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. 

 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 
Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада Наставна средства 

 реализација практичних задатака, 

 посматрање и бележење ученикових 

активности током наставе, 

 непосредна комуникација између 

ученика и наставника 

 мапа напредовања 

 

Монолошка, 

дијалошка, 

демонстративна, 

текст метода 

 

 
Фронтални, 

групни, 

индивидуални 

 

 

Читанка 

Текстови књ. дела 

 

Енглески језик 

 
Разред Први 

Смер Природно-математички, друштвено-језички 

Недељни фонд часова 2 

Годишњи фонд часова 74 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења 

Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и 

унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и 

усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални развој. 

Опште предметне компетенције: 
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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. 

Специфичне предметне компетенције 

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. 

 

 

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, 
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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. 

Међупредметне компетенције 

Компетенција за целоживотно учење (одваја битно од небитног, ефиксано користи различите методе учења, 

разликује чињенице од ставова, уме да процени степен у којем влада градивом). Вештина комуникације (познавање 

различитих врста комуникације, уме усмено и писмено да искаже одређени садржај писмено и усмено, уважава 

саговорника, израђава своје ставове и мишљења, осећања и вредности на позитиван и аргументован начин). Рад са 

подацима и информацијама (уме да процењује поузданост података, користи информационе технологије за чување 

и, презентацију и основну обраду података). Дигитална компетенција (сигурна и критичка употреба електронских 

медија на послу, у слободном времену и комуницирању). Решавање проблема (ученик испитује проблемску 

ситуацију, проналати могућа решења, примењујњ изабрана решења и прати њихову примену, вреднује примену 

решења и идентификује добре и лоше стране). Вештина сарадње (конструктивно, аргументовано и креативно 

доприноси раду групе, доприноси постизању говора, активно слуша и поставља релевантна питања, ангажује се у 

реализацији преузетих обавеза у оквиру групе). Вештина за живот у демократском друштву (активно учествује у 

животу школе, поштује разлике, познаје друге културе и традације, развија толеранцију). Брига за здравље 

(подразумева правилну исхрану, бављење спортом, превенцију болести зависности). Еколошка компетенција 

(подразумева разумевање и спремност на агажовање у заштити природе и природних ресурса). Естетска 

компетенција (подразумева прихватање важности креативности и естетских вредности у медијима и свим 

уметностима). Предузетничка компетенција (ученик уме да идентификује и адекватно престави своје вештине и 

способности). 

Корелација 

Корелација са српским језиком и књижевношћу (граматика/тумачење кљижевних дела), историја (тумачење 

историјских догађаја), географија (географски положај земаља, као и њихово становништво, привреда), биологија 

(однос према здрављу, екологија), рачунарстви и информатика (израда ПП презентација, коришћење интернета), 

ликовна култура (тумачење уметничких дела, визуелна уметност, архитектура), музичка култура (слушање музике)  

Уџбеник 

 За   друштвено-језички   смер:   New  Headway  pre-inetrmediate  fourth  edition, John/Lizz Soars, Oxford 

University Press 

 За природно- језички смер: Solutions, pre-intermediate, Tim Falla, Paul A Davies, Oxford University Press 

Садржај 

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 

Присвпјни, ппказни, непдређени, квантификатпри. 
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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) 

 

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. 
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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 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА ИСХОДИ По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

 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. 
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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 

 

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 

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. 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

СТАНДАРДИ 

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.1.1.4. 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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 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. 

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..). 

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. 

 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 

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, 
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

СТАНДАРДИ 

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. 

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 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. 
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 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; 

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; 

 

 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

СТАНДАРДИ 

 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...); 

 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. 

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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Праћење и вредновање 
Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада Наставна средства 

Провера усвојености вокабулара, Провера разумевања 

прочитаног текста, Провера разумевања слушаног текста 

Усмена провера знања, Домаћи задаци из радне свеске, 

Тест 

Презентација, Пројекат (индивидуални), Презентација 

групна 

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 

компетенција код својих ученика. 

Процес праћења је по карактеру пре формативан него 

сумативан. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
Монолошка, 

Дијалошка, 

Рад на тексту, 

Демонстрација 

илустрацијом, 

Brainstorming, 

Mindmapping, 

Писмени рад 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални, 

Рад у паровима 

Групни рад 

Индивидуални 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уџбеник 

Лаптоп и видео 

пројектор 

ЦД плејер 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Фонетика с прозодијом 

Акцентовани гласови. Отвореност и затвореност акцентованих вокала. 

Редукција вокалских гласова. Редукција вокала после тврдих гласова („акање“); редукција вокала после меких 

гласова („икање“). 

Систем сугласничких гласова руског језика. Парни тврди и меки гласови. Увек тврди и увек меки гласови. 

Обезвучавање шумних звучних сугласничких гласова на крају речи; алтернације звучних и безвучних 

сугласника. 

Сугласничке групе чт, сч, зч, сш, зш, вств, стн, лнц, здн. Основне интонационе конструкције (ИК-1, ИК-2, 

ИК-3). 

Упитни исказ без упитне речи (ИК-3). ИК-3 у унутрашњим фонетским синтагмама. Сегментација. 

Именице 

Обнављање и систематизација основних именичких промена. 

Варијанте различитих наставака: локатив на -у:о береге/на берегу, о лесе/в лесу, о крае/на краю. Номинатив 

множине на -а, -я, -ья, -е: города, учителя, деревья, граждане. 

Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална припадност. 

Непроменљиве именице: кино, кофе, метро, кафе. 

Заменице 

Одричне заменице: никто, ничто, ничей, никакой. (рецептивно). 

Придеви 

Поређење придева: прост и сложен компаратив и суперлатив. 

Присвојни придеви на -ов, -ев, -ин, -ский: братов, Игорев, мамин, пушкинский (рецептивно). Рекција придева: 

больной чем, готовый к чему, способный к чему и сл. 

Кратки придеви на примерима рад, готов, занят, должен, болен. 

Бројеви 

Промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5−20, 30 (рецептивно). Редни бројеви: первый, второй, пятый,десятый. 

Слагање броја и именице: один дом, два (три, четыре) дома, пять домов; одна парта, две (три, четыре) 

парты, пятьпарт; один год, два (три,четыре) года, пять лет. 

Глаголи 

Обнављање и систематизација глагола прве и друге конјугације. Глаголи с алтернацијом сугласника у основи 

(любить, видеть...). 

Глаголски вид и време (садашње, будуће – просто и сложено, прошло). 

Потенцијал – грађење и употреба. (рецептивно) 
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Глаголи кретања са и без префикса (по-, при, у-, вы-, в-): идти – ходить, ехать – ездить, бежать – бегать, 

плыть – плавать, лететь – летать, нести – носить, вести – водить, везти – возить. 

Исказивање заповести: друго лице ј. и мн. продуктивно: Дай мне тетрадь, пожалуйста! 

Подумайте об этом! Садитесь! прво лице мн. рецептивно: Давайте повторим! Пошли! 

Рекција глагола: поздравить кого с чем, поблагодарить кого за что, пожертвовать кем-чем, напоминать о 

ком-чём, интересоваться кем-чем, привыкнуть к чему, следить за кем-чем итд. 

Прилози 

Прилози и прилошке одредбе за место (далеко, близко), време (утром,зимой), начин (хорошо, плохо), 

количину. Предикативни прилози (нужно, можно, нельзя), упитни прилози (как, когда, где, куда, откуда). 

Помоћне врсте речи 

Предлози (в, о, на, над, под, без, во время, через, после, с, до, к, по, от, из, у... ), везници и везничке речи (и, 

или, а, но, не только..., но и..., потому что, поэтому, что, чтобы, если, где, куда, который), речце (не, ни, ли, 

неужели, разве). 

Реченица 

Однос реченица у сложеној реченици: независносложене и зависносложене реченице (саставне, раставне; 

субјекатске, предикатске, објекатске, временске итд. на конкретним примерима). 

Управни и неуправни говор. 

Реченични модели 

Реченични модели у потврдном, одричном и упитном облику за исказивање следећих односа: 

− субјекатско-предикатски односи именски предикат, копуле быть, стать, являться; 

Шишкин был великим художником.Ваша копия компьютерной программы не является подлинной. 

одсуство копуле 

Я − Мария. Мой папа − лётчик. 

− објекатски односи директни објекат 

Андрей купил вчера новую футболку. Я не получил ответа. 

индиректни објекат 

Ваня их поблагодарил за помощь. Олег взял эту книгу у товарища. О чём вы думали? 

зависна реченица 

Олег мне сказал, что все в порядке. Нам не сказали, что вы приедете. 

− просторни односи изражени прилогом 

Куда нам идти? (вниз, наверх, внутрь, домой).Где вас ждать? (внизу, наверху, внутри). 

изражени зависним падежом 

За какой партой сидишь?Он заболел гриппом. 

−временски односи изражени прилогом 

Вчера у меня была контрольная по математике. 

изражени зависним падежом 

Я сегодня работал с пяти до семи (часов).Мы дружим с детства. 

− начински односи 

Миша странно ведёт себя.Он хорошо говорит по-русски.Она рисует лучше всех. 

узрочни односи 

изражени зависним падежом 

Он не приехал в срок по болезни.Несмотря на плохую погоду мы пошлигулять. 

атрибутивни односи 

изражени атрибутом у суперлативу 

А. С. Пушкин является величайшим русским поэтом. 

изражени атрибутом у зависном падежу 

Я забыл тетрадь по русскому языку.Это мой товарищ по школе. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Општи комуникативни циљ наставе страних језика се постиже помоћу различитих поступака, метода наставе 

и наставних средстава. Комуникативни приступ у настави страних језика се остварује кроз примену различитих 

облика рада (рад у групама и паровима, индивидуални рад, тимски рад, кроз пројектну наставу), употребу додатних 

средстава у настави (АВ материјали, ИТ, игре, аутентични материјали, итд.), као и уз примену принципа наставе 

засноване на сложеним задацима који не морају бити искључиво језичке природе (task-based language teaching; 

enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU). 

Савремена настава страних језика претпоставља остваривање 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 оспособљени за 

живот у мултикултуралном друштву; овладају општим и међупредметним компетенцијама, релевантним за активно 
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учешће у заједници и целоживотно учење. 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом 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 представљају унапред припремљене аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању 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 писаног текста, усменог и писменог 

изражавања и медијације; 

Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости 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 за сваки разред. 

 

КАКО СЕ РАЗВИЈАЈУ ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Развој предметних компетенција се тешко може одвојити од општих и међупредметних компетенција. Колико 

год биле специфичне, предметне компетенције треба да доприносе да ученици успешније живе и уче. Сваки час је 

прилика да се развијају и предметне и међупредметне компетенције кроз добро осмишљене активности ученика које 

погодују трансферу знања, развијању спознајних способности ученика, побољшању њихове радне културе и примени 

стеченог знања у реалним животним контекстима. 

 

Разумевање говора 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног 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 порука), референцијалну (о темама о којима је реч) и социокултурну 

(у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања 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 мотивације и разлога због којих слуша 

дати усмени текст, од особина онога ко говори, од намера с којима говори, од контекста и околности – повољних и 

неповољних – у којима се слушање и разумевање 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, лакшим за разумевање сматрају се они усмени текстови 

који су праћени визуелним елементима, због обиља контекстуалних информација које се аутоматски процесиурају, 

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 карактеристике: ограничен број личности и предмета; личности и предмете који се јасно разликују; 

једноставне просторне релације (нпр. једна улица, један град) уместо неодређених формулација („мало даље“ и 

слично); хронолошки след; логичке везе између различитих исказа (нпр. узрок/последица); могућност да се нова 

информација лако повеже са претходно усвојеним знањима. 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене: 

категорије насловљене Аудио и видео материјали подразумевају све врсте снимака (ДВД, ЦД, материјали са 

интернета) 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 (информативне 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 материјала, као и реалне ситуације којима 
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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 компетенције, коју чине когинитивне и метакогнитивне стратегије, на пример (когнитивне 

од броја 1 до 4, метакогнитивне под бројем 5 и 6): 

коришћење раније усвојених знања; 

дедуктивно/индуктивно закључивање; 

употреба контекста; 

предвиђање; 

анализа и критичко расуђивање; 

самостална контрола активности. 

Како би ученици са већим успехом разумели говор на страном 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 саговорника, 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 

навикли 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 ситуацији.  

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 могуће 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 (времена, заменице итд.).  
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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 обрађује тј. декодира писани текст једног или више аутора и проналази његово значење. Током 

читања неопходно је узети у обзир одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, 

њихови интереси и мотивација, као и намере, карактеристике текста који се чита, стратегије које читаоци користе, као 

и захтеви ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуелне 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 разумљивости 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 разумевања; 

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 електронске и СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу, резимира 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, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од лакшег ка тежем и 

од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво подразумева циклично понављање претходно усвојених 

елемената, уз надоградњу која садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову 

језичку активност у оквиру програма наставе и учења предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су релевантне 

следеће ставке: 

теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и разни аспекти из 

друштвено-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 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 монолошког 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: 
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јавно обраћање путем разгласа (сапоштења, давање упутстава и информација); 

излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презентације разних производа, репортаже, извештавање и 

коментари 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 способности општег монолошког излагања које се 

огледа кроз описивање, аргументовање и излагање пред публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних стратегија, као и 

когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, договарање, усаглашавање, предлагање решења, 

резимирање, ублажавање или заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што 

успешнијег остаривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ активности, на пример: размену 

информација, спонтану конверзацију, неформалну или формалну дискусију, дебату, интервју или преговарање, 

заједничко планирање и сарадњу. 

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој вештине говора у интеракцији кроз следеће 

активности: 

разумевање изворног говорника; 

неформални разговор; 

формална дискусија; 

функционална сарадња; 

интервјуисање. 

 

Социокултурна компетенција 

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између 

властите заједнице ученика и заједница чији језик учи. Та знања се односе на све аспекте живота једне заједнице, од 

свакодневне културе (навике, начин исхране, радно време,  разонода), услова живота (животни стандард, здравље, 

сигурност) и умећа живљења (тачност, конвенције и табуи у разговору и понашању), преко међуљудских односа, 

вредности, веровања и понашања, до паравербалних средстава (гест, мимика, просторни односи међу саговорницима 

итд). Ова знања су услов за успешну комуникацију, те чине неодвојиви део наставе страног језика. Социокултурна 

компетенција се развија кроз активно 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 интеркултурна 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). Интеркултурна компетенција 

такође подразумева и развијање радозналости, толеранције и позитивног става према индивидуалним и колективним 

карактеристикама говорника других језика, припадника других 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 између 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 експликативно 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 вредновање језичких постигнућа – 

оцењивање (нпр. за проверу разумевања говора или писаног текста). Превођење подразумева развој знања и вештина 

коришћења помоћних средстава (речника, приручника, информационих технологија итд.) и способност изналажења 

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. 

 

 

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 компетенција код својих ученика. 

Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 
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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 претежноквантитативним 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. 

 

УПУТСТВО ЗА ТУМАЧЕЊЕ ГРАМАТИЧКИХ САДРЖАЈА 

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од 

предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова и 

граматичке структуре говора код ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика 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 

изражавање (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 њиховим 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, стандардима 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 сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева 

граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената, 

надограђују 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 комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, 

у складу са статусом језику и годином учења. С тим у вези, уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се 

усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно. 

Уџбеник: Б. Марић, В. Лазаревић-Вулевић, М. Папрић: ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 

 

 

Латински језик 

 

Разред Први 

Смер Оба смера 

Недељни фонд часова 2 

Годишњи фонд часова 74 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења: 

Циљ учења латинског језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему латинског 

језика и римској култури оспособи за разумевање, превођење и интерпретацију прилагођеног текста, препознавање 

утицаја латинског језика на уобличавање лексике и фразеологије у савременим језицима и уочавање значаја културног 

наслеђа античке културе. Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникационе комптенције на 

одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене граматичке 

категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док с едруге усвајају продуктивно. Ученик треба да усвоји 

норме, вербална и невербална комуникација. 

Опште предметне компетенције: 

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. 
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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 

Специфичне предметне компетенције: 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

Међупредметне компетенције 

Комуникација, сарадња, компетенција за целоживотно учење, решавање проблема, одговоран однос према 

околини, компетенција за учење, одговорно учешће у демократском друштву, дигитална компетенција, естетска 

компетенција, одговоран однос према здрављу, предузетништво, рад са подацима и информацијама. 

Да ученик има позитиван став према предмету (компетенција з аучење) Способност ученика да се усмено и 

писмено изражава, да поштује саговорника Способност да претражује Интернет (дигитална компетенција) 

Решавање проблема (везано за пројекте) 

Способност да се покрене и реализује одређена идеја (предузетништво) 

Ученик уме да пореди различите изворе и начине добијања података, да процењује њихову поузадност и 

препозна узроке грешке, користи табеларни приказ података ... 

Ученик је способан да се у сарадњи са другима ангажује на заједничком решавању проблема или реализацији 

заједничких пројеката 

Ученик је спосбан да активно, компетентно и одговорно учествује у животу школе, заједница коима припада, 

као и у ширем демократском друштву (учешће у демократском друштву) 
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Ученик разуме концепт здравог и безбедног окружења (вода, ваздух, земљиште) за живот људи и спреман је 

да се ангажује у заштити и унапређењу квалитета живота у заједници (одговоран однос према околини) 

Ученик је упознат са културним наслеђем људске заједнице – има свест о вредности уметничких дела 

(естетичка компетенција) 

Ученик уме да заступа своје идеје, показује иницијативу у упознавању са карактреистикама тржишта рада 

Ученик познаје основне састојке хране, разуме значај правилне исхране, познаје карактеристике заразних 

болести, разуме значај лекова и њихову правилну употребу ... (одговоран однос према здрављу) 

Корелација 

Историја (Индоевропљани); Српски језик, страни језици (правопис, дужина слогова, врсте речи, деклинације, 

конјугације, садашња и прошла времена, стања – актив и пасив, продеви, заменице, прилози); Веронаука (богови); 

Математика (основни и редни бројеви); Биологија (врсте биљака); Историја (Римски краљеви, Утицај Рима на развој 

савремене европске цивилизације) 

Уџбеник: 

Латински језик за први разред средње школе, Љиљана Вулићевић, Мирјана Маскарели, Завод за уџбенике, 

Београд

Б  
Литература за наставника: 

Граматика, В. Гортан, О. Горски, П. Пауш Латински цитати, др Албин Вилхар 

Граматика Elementa latina, В. Гортан, О. Горски, П. Пауш 
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Наставна тема 
Број 

час 

 

Садржај 
Исходи По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

Праћење и 

вредновање 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 
Наставна 
средства 

 

 

 

 

 

 

 
domus и insula – како 

су Римљани становали; 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 
Латински језик и његова 

распрострањеност. 

Абецеда. Изговор. Нагласак. 

Квалитет 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 и 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 

еssе). 

Индикатив временâ 

перфекатске основе. 

Индикатив сложених времена. 

Императив презента (и глагола 

еssе). 

Чита правилно уочавајући 

специфичности изговора и 

правописа; Одређује самостално 

врсте речи разликујући номиналне и 

вербалне категорије; анализира 

морфолошки и синтаксички 

реченицу; препзнаје 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 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 гасвојим 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 

 

 

 

 

 

 
Разумевање 

слушањем, 

читањем. Домаћи 

задаци. 

 

 

 

 

 
Монолошка 

(метода усменог 

излагања, 

приповедање), 

дијалошка 

(дискусија) 

 

 

 

 

 

 
 

Фронтални, 

индивидуалн 

и, рад у групи 

 

 

 

 

 
 

Вербална, 

визуелна 

(слике, 

фотографије, 

апликације) 

 
одевање; 

 
1 

Разумевање 

слушањем, 

читањем, усмена 
провера знања. 

 

Монолошко - 

дијалошка 

 

Фронтални, 

рад у групи 

Вербална, 

аудитивна 

(жива реч) 

 

римски форум; 

 

1 

 

Презентација, 

усмена провера 

знања. 

 
Монолошка, 

дијалошка 

 

Рад у групи, 

индивидуалн 

и 

Аудитивна 

(жива реч 

наставника 

или ученика), 

текстуална 

 

римске државне 

институције и римска 

имена; 

 

1 

Презентација, 

разумевање 

слушањем и 

читањем. Домаћи 
задаци. 

Демонстративна, 

дијалошка 

(катехитички 

разговор) 

 

Рад у групи, 

индивидуалн 

и 

 
Текстуална, 

аудитивна 

 
 

позориште и игре; 

 

 

1 

Усмена провера 

знања, 

разумевање 

слушањем и 
читањем. 

Монолошка, 

дијалошка 

(хеуристички 

разговор) 

 
Рад у пару, 

рад у групи 

 

Визуелна, 

аудитивна, 

текстуална 

римска религија и 1 Презентација, Монолошко – Фронтални, Аудитивна, 
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Наставна тема 
Број 

час 

 

Садржај 
Исходи По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

Праћење и 

вредновање 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 
Наставна 
средства 

култови;  културу говора и изражавања; 

интегрише пређено и ново градиво; 

развија систематичност, 

самосталност и одговорност у раду; 

уочава неопходност континуираног 

учења. 

усмена провера. 
Домаћи задаци. 

дијалошка, 
демонстративна 

индивидуалн 
и 

визуелна, 
текстуална 

 
 

писање и издаваштво 

 
 

1 

Разумевање 

слушањем и 

читањем. Домаћи 

задаци. 

 

Дијалошка, 

монолошка, 

интерактивна 

 
 

Рад у пару 

Аудио – 

визуелна 

(филм и 

образовне 
емисије) 

 

терме и купатила; 

 

1 
 

Усмена провера . 

Презентација 

Демонстративна, 

монолошка 

Рад у групи, 

индивидуалн 
и 

Текстуална, 

визуелна 

 

школе и образовање; 

 

1 
 

Усмена провера. 

Домаћи задаци. 

Монолошка, 

дијалошка 
(дискусија) 

 

Рад у пару 
Аудитивна, 

текстуална 

culina Romana – 

култура исхране, 
Апиције; 

 

1 
 

Писмена провера 

знања. 

Монолошка, 

дијалошка 

Фронтални, 

рад у групи 

Текстуална, 

аудитивна 

римска војска; 
 

1 
 Усмена провера 

знања. 
Презентација. 

Монолошка, 

дијалошка, 
демонстративна 

Индивидуалн 

и, рад у пару 

Текстуална, 

аудитивна 

Рим и Атина, Илијада 

и Одисеја, 

хеленистичка култура 
и Родос; 

 
1 

 Разумевање 

слушањем и 

читањем. Домаћи 
задаци. 

Метода рада на 

тексту, 

дијалошка 

 
Рад у групи 

Визуелна, 

аудитивна, 

текстуална 

 
брак и породица; 

 
1 

 Разумевање 

слушањем и 

читањем. Домаћи 
задаци. 

Монолошка, 

дијалошка 

(хеуристички 
разг.) дискусија 

 

Фронтални 

рад у групи 

Визуелна, 

аудитивна, 

текстуална 

 

седам светских чуда; 

 

1 
 

Писмена провера 

знања. Тест. 

Монолошка, 

дијалошка, 
интерактивна 

 

Рад у пару 
Визуелна, 

аудитивна, 
текстуална 

римске провинције. 1 
 Презентација. 

Усмена провера. 
Демонстративна, 
монолошка 

Индивидуалн 
и, рад у групи 

Текстуална, 
визуелна 

Теме у вези са 

ортоепијом, 

ортографијом и 

граматиком 

       

писмо, изговор и 

нагласак; 

 
4 

  
Усмена провера. 

Домаћи задаци. 

Монолошко – 

дијалошка, 
демонстративна 

Фронтални, 

индивидуалн 
и 

Аудитивна, 

текстуална 
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Наставна тема 
Број 

час 

 

Садржај 
Исходи По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

Праћење и 

вредновање 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 
Наставна 
средства 

врсте речи 

(променљиве и 

непроменљиве); 

 
2 

 Усмена провера, 

разумевање 

слушањем и 
чиатњем. 

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстративна 

 
Рад у групи 

 

Аудитивна, 

текстуална 

 

деклинације; 

 

20 
 

Усмена провера . 

Писмени задатак. 

Монолошка, 

дијалошка 
(дискусија) 

 
Рад у пару, 

индивидуалн 

и 

Аудитивна, 

текстуална 

компарације; 
 

4 
 Разумевање 

слушањем и 
читањем. 

Дијалошка 

метода рада на 
тексту 

Аудитивна, 

текстуална 

 

помоћни глагол; 
 

3 
 Домаћи задаци. 

Презентација. 

Монолошка, 

дијалошка 

 

Рад у групи 
Аудитивна, 

текстуална 

 

конјугације (начини, 

времена и стања); 

 
20 

 Усмена провера . 

Презентација. 

Писмена провера 

знања. 

Демонстративна, 

дијалошка 

(хеуристички 
разговор) 

Рад у пару, 

фронтални, 

индивидуалн 
и 

 

Текстуална, 

аудитивна 

 

прилози и предлози; 

 

2 
 Разумевање 

слушањем и 
читањем. 

Монолошко- 

дијалошка 

 

Рад у групи 
Аудитивна, 

текстуална 

синтакса појединих 
падежа. 

2 
 

Писмени задатак. 
 

Рад у пару 
Аудитивна, 
текстуална 

латински цитати 2      
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Историја 

 
Разред Први 

Смер Оба смера 

Недељни фонд часова 2 

Годишњи фонд часова 74 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења: 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, 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 наслеђу, поштовању 

људских права и културних различитости, друштву и држави у којој живи. 

Опште предметне компетенције: 

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 
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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 
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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. 

Међупредметне компетенције: 

Комуникација: Активно доприноси неговању културе дијалога, уважавању и неговању различитости и 

поштовању основних норми комуникације; Уважава саговорника – реагује на садржај комуникације, а не на 

личност саговорника; Рад са подацима и информацијама: Зна да је за разумевање догађаја и доношење 

компетентних одлука потребно имати релевантне и поуздане податке; прави разлику између јавних и приватних 

података, зна које податке може да добије од надлежних институција и користи основна правила чувања 

приватности података); Сарадња: Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе, 

усаглашавању и остварењу заједничких циљева; Активно слуша и поставља релевантна питања поштујући 

саговорнике и сараднике, а дискусију заснива на аргументима; Конструктивно доприноси решавању разлика у 

мишљењу и ставовима и при томе поштује друге као равноправне чланове групе; Учествује у критичком, 

аргументованом и конструктивном преиспитивању рада групе и доприноси унапређењу рада групе. 

Корелацијe 

 Веронаука-хришћанство и његове особености и поређење са паганским религијама, Библија-њен карактер 

и значај. Књижевност-Еп о Гилгамешу, Илијада и Одисеја (историјски и верски сегменти поменутих епова). 

Географија- територије и границе држава Блиског истока, грчких полиса, Римског царства и државе Александра 

Македонског; лоцирање на карти најзначајнијигх грчких колонија као и центара хеленистичке културе; правци 

миграција народа старог века и савременог доба. Филозофија- основе античке филозофије и њених носилаца: 

Платона, Аристотела и Сократа. Социологија- појам и значење класе, државе и облика друштвеног и државног 

уређења старог века. Психологија- анализа карактера и поступака значајних историјских личности као што су 

Александар Македонски, Гај Јулије Цезар, Клеопатра, Октавијан август, Нерон идр. Историја уметности- 

презентовање и анализа најзначалнијих градитељских и вајарских дела старог века: пирамиде, Партенон, 

Колосеум, вајарство хеленистичког доба, Вавилон- капија богиње Иштар итд. 

Уџбеник: 

 др Душко Лопандић, др Владимир Петровић, Ивана Петровић, Историја за први разред гимназије 

друштвено-језичког смера, општег типа и природно-математичког смера, Логос 

Литература за наставника: 

 Милош Ђурић, Историја старих Грка до смрти Александра Македонског у одабраним изворима; 

 Група аутора, Историја старе Грчке; 

 Машкин, Историја старог Рима; 

 Хрестоматија; 

 Историја Старог истока; 

 Ф. Папазоглу, Историја хеленизма; 

 Г. Острогорски, Историја Византије; 

 Плутарх, Славни ликови историје; 

 Херодотова историја; Милош Ђурић, Историја хеленске књижевности; 

 Речник грчке и римске митологије... 
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Уводни час. 

Иницијални тест 

Хронолошки и научни 

оквири историје. 

Периодизација прошлости, 

рачунање времена 

Хронологија, периодизација 

прошлости. 

Историјски извори- порекло, 

сазнајна вредност и примена 

у истраживањима – примери. 

Анализа извора. 

Интерпретација и 

реконструкција прошлости и 

манипулација 

 

 

 

У усменом и писаном излагању 

користи основне научне и 

историјске појмове; 

користи хронолошке одреднице у 

складу са периодизацијом 

прошлости; идентификује порекло и 

процени сазнајну вредност 

различитих извора на основу 

њихових спољних и садржинских 

обележја; уочи и изрази став у 

оносу на предрасуде, стереотипе, 

пропаганду и друге врсте 

манипулације на конкретним 

примерима 

1.1.1. Разуме значење основних историјских и 

појмова историјске науке. 2.1.1. Анализира 

специфичности одређених историјских појмова. 

3.2.2. Издваја и објашњава специфичне сличности и 

разлике у тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора. 

1.2.4. Усмено интерпретира историјски наратив и 

саопштава резултате самосталног елементарног 

истраживања. 1.2.5. Писано саопштава резултате 

елементарног истраживања уз употребу текстуалне 

word датотеке (фајла 1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе информација о 

прошлости и садашњости у функцији истраживања. 

1.2.2. Уочава да постоје различита виђења исте 

историјске појаве на основу поређења више 

историјских извора. 1.3.1.Препознаје историјску 

димензију савремених друштвених појава и процеса. 

1.3.7. Препознаје узроке, елементе и последице 

историјских конфликата и криза са циљем развијања 

толеранције, културе дијалога и сензибилитета за 

спречавање потенцијалних конфликата. 
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Географски простор 

цивилизација старог века- 

Медитеран, Средњи и Далеки 

исток и привредни односи у 

старом веку 

Друштвени односи Старог 

истока, Грчке и Рима 

(краљевина, република) 

У усменом и писаном излагању 

користи основне научне и 

историјске појмове; Поредећи 

историјске и географске карте датог 

простора, уочава утицај рељефа и 

климатских чинилацана настанак 

цивилизација и кретање 

становништва; Наведе и лоцира 

најважније античке локалитете у 

Европи и Србији 

 

 

1.1.2. Користи хронолошке термине у одговарајућем 

историјском и савременом контексту. 

3.1.1. Разуме и анализира променљивост историјског 

простора у различитим периодима, уз употребу 

историјске, географске и савремене политичке карте. 

Сналежење на 

карти; домаћи 

задаци; учешће у 

дискусији; 

провере 

усменим 

испитивањем; 

15-минутне 

провере 
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   историјских појмова. 
   3.2.2. Издваја и објашњава специфичне сличности и 
 Географски простор  разлике у тумачењима исте историјске појаве на 
 цивилизација старог века –  основу различитих историјских извора. 
 Медитеран, Средњи и Далеки  1.3.7. Препознаје узроке, елементе и последице 
 исток. Основна обележја  историјских конфликата и криза са циљем развијања 
 државног уређења  толеранције, културе дијалога и сензибилитета за 
 цивилизација старог века –  спречавање потенцијалних конфликата. 
 Eгипат,Месопотамија,Левант,  2.1.2. Показује историјске појаве на историјској 
 Кина, минојски Крит, Анализира узрочно-последичне везе карти и препознаје историјски простор на 
 Микена, Хомерско доба, и идентификује их на конкретним географској карти. 
 грчки полиси, антички Рим и примерима; анализира историјске 3.1.1. Разуме и анализира променљивост историјског 
 Источно римско царство до податке и идентификује особености, простора у различитим периодима, уз употребу 
 средине VI века. континуитет и промене у историјске, географске и савремене политичке карте. 
 Рат и мир у старом веку различитим појавама дугог трајања; 1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, 
 (пример мировног споразума у усменом и писаном излагању пропаганду и друге видове пристрасности у 
 после битке код Кадеша; користи основне научне и тумачењу историјских појава у историјским и 

45 
Грчко-персијски ратови – 
сукоб цивилизација; 

историјске појмове; 
користећи ИКТ, самостално или у 

савременим изворима информација 
1.3.2. Идентификује улогу историјских личности у 

 Пелопонески рат – борба за групи, презентује резултате обликовању савремене државе и друштва. 
 превласт и криза полиса; истраживања заснованог на 2.1.3. Објашњава и повезује улогу личности, 
 освајања Александра Великог коришћењу одабраних историјских процесе, појаве, догађаје из националне и опште 
 – прожимање цивилизација; извора и литературе; историје. 
 римско освајање Италије – уочава специфичности и пореди 3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, 
 рађање светске силе; пунски друштвени положај и начин живота догађаје и личности из опште и националне историје. 
 ратови и борба за превласт у припадника различитих слојева у 1.3.3. Разуме значај и показује одговоран однос 
 Средоземљу; грађански старом веку; према културно-историјском наслеђу сопственог и 
 ратови – криза и пропаст  других народа. 
 републике; римска спољна  1.3.4 Разуме смисао обележавања и неговања сећања 
 политика у доба царства –  на важне личности, догађаје и појаве из прошлости 
 освајања и одбрана граница;  народа, држава, институција. 
 последице Велике сеобе  3.2.3. Усмено објашњава резултате самосталног 
 народа – V и VI век;  елементарног истраживања и аргументовано брани 
 Јустинијанова обнова).  изнете ставове и закључке. 
   1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног 
   истраживања уз употребу текстуалне word датотеке 
   (фајла). 
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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. 

 

 

 

 
 

Пореди и илуструје примерима 

одлике свакодневног живота међу 

различитим цивилизацијама старог 

века; уочава присуство и препознаје 

важност тековина цивилизација 

старог века у савременом свету; 

1.3.3. Разуме значај и показује одговоран однос 

према културно-историјском наслеђу сопственог и 

других народа. 

3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе у 

историјском контексту и на основу добијених 

резултата изводи закључке. 

3.2.4. Писано и графички презентује резултате 

елементарног истраживања уз употребу нових 

технологија. 

1.2.1. Самостално прикупља и разврстава различите 

изворе информација о прошлости и садашњости у 

функцији истраживања. 

1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног 

истраживања уз употребу текстуалне word датотеке 

(фајла). . 

3.1.Препознаје историјску димензију савремених 

друштвених појава и процеса.   А
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Врсте, узроци и последице 

миграција. Миграције у 

праисторији. Миграције и 

колонизације у старом веку. 

Велика сеоба народа. 
Миграције народа на 

Балканском полуострву. 

Савремене миграције. 

 

 

 

 

 
 

уочава присуство и препознаје 

важност тековина цивилизација 

старог века у савременом свету; 

поредећи историјске и географске 

карте датог простора, уочава утицај 

рељефа и климатских чинилаца на 

настанак цивилизација и кретање 

становништва; користећи ИКТ, 

самостално или у групи, презентује 

резултате истраживања заснованог 

на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе; 

анализира историјске податке и 

идентификује особености, 

континуитет и промене у 

различитим појавама дугог трајања; 

1.2.3. Препознаје предрасуде, стереотипе, 

пропаганду и друге видове пристрасности у 

тумачењу историјских појава у историјским и 

савременим изворима информација 

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. 

2.1.3. Објашњава и повезује улогу личности, 

процесе, појаве, догађаје из националне и опште 

историје. 

2.1.2. Показује историјске појаве на историјској 

карти и препознаје историјски простор на 

географској карти. 

3.1.1. Разуме и анализира променљивост историјског 

простора у различитим периодима, уз употребу 

историјске, географске и савремене политичке карте. 

1.1.2. Користи хронолошке термине у одговарајућем 

историјском и савременом контексту. 

1.3.7. Препознаје узроке, елементе и последице 

историјских конфликата и криза са циљем развијања 

толеранције, културе дијалога и сензибилитета за 

спречавање потенцијалних конфликата. 

1.3.1.Препознаје историјску димензију савремених 

друштвених појава и процеса. 

2.1.3. Објашњава и повезује улогу личности, 

процесе, појаве, догађаје из националне и опште 
историје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Усмено 

проверавање; 

учествовање у 

разговору; 

сналажење на 

карти; 

15-минутне 

провере 
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Карта-Велика 

сеоба народа, 

географска 

карта Европе 
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Пореди и илуструје примерима 

1.3.3. Разуме значај и показује одговоран однос 

према културно-историјском наслеђу сопственог и 

других народа. 

1.3.4. Разуме смисао обележавања и неговања сећања 

на важне личности, догађаје и појаве из прошлости 

народа, држава, институција. 

3.3.1. Анализира савремене појаве и процесе у 

историјском контексту и на основу добијених 

резултата изводи закључке. 

3.2.3. Усмено објашњава резултате самосталног 

елементарног истраживања и аргументовано брани 

изнете ставове и закључке. 

3.2.4. Писано и графички презентује резултате 

елементарног истраживања уз употребу нових 

технологија. 

1.2.5. Писано саопштава резултате елементарног 

истраживања уз употребу текстуалне word датотеке 
(фајла). 

  

 

 

 

 

 
Монолошка 

дијалошка, 

рад на 

тексту 
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о
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л
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и
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р
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 у
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и

 

 

 

 

 
Дневна 

штампа, 

биографије 

истакнутих 

личности , 

правни 

текстови 

(закони) 

  одлике свакодневног живота међу  

  различитим цивилизацијама старог  

  века; уочава присуство и  

  препознаје важност тековина  

 Историјско наслеђе – цивилизација старог века у Активност у 
 повезивање прошлости и савременом свету. користећи ИКТ, дискусији; 

3 садашњости (институције, самостално или у групи, презентује активност у 
 право, наука и уметност, резултате истраживања заснованог групи; 
 демократија, спорт). на коришћењу одабраних усмена провера 
  историјских извора и литературе;  

  учествује у организовању и  

  спровођењу заједничких школских  

  активности и које подстичу  

  друштвену одговорност  
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Географија 

 
Разред Први 

Смер Природно-математички; друштвено-језички; 

Недељни фонд часова 2 

Годишњи фонд часова 74 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

 

Циљ учења географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 

припадности држави Србији, разумевањe суштине промена у свету, неговањe и стицањe моралних вредности, 

еколошке културе, одрживог развоја, етничке и верске толеранције које ће му помоћи у професионалном и личном 

развоју. 

Опште предметне компетенције: 

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 
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Специфичне предметне компетенције: 

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. 

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. 

Међупредметне компетенције 

учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална, сарадња, одговоран однос према 

средини, околини и здрављу, естетичка 

Корелација 

математика (облици и димензије), физика (кретање), хемија (хемијски елементи), биологија (органски 

свет), информатика(статистички подаци, табеле, графикони, базе података); 

Уџбеник: 

Душан и Љиљана Гавриловић, Географија за I разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд; 

Литература за наставника 

Душан Ракићевић, Физичка географија; Географски атлас, Атлас минерала; 
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2 

 

Место и задаци физичке 

географије у ситему наука. 
Дигитална картографија и 

Географски информациони 

системи(ГИС) – помоћ у 

упознавању простора. 

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; 

2.ГЕ 1.1.1 
2.ГЕ 1.1.2 

2.ГЕ 1.1.3 

2.ГЕ 2.1.1 

2.ГЕ 2.1.2 

2.ГЕ 3.1.1 

2. ГЕ 3.1.2 

2. ГЕ 3.1.3 
2. ГЕ 3.1.4 
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Димензије и облик Земље. 
Земљино кретање и њене 

последице. 

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 

истражује узроке различитих водопривредних проблема 

у свету и код нас и изводи закључке о значају водних 
ресурса за свакодневни живот човека; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 ГЕ 1.2.2 
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стандарди 

Праћење и 
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Начин остваривања програма 

Методе 
рада 

Облици 
рада 

Наставна 
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2 

 

 

 
Еволуција географског омотача. 

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. 

 

 

 
 

2. ГЕ 1.2.2 

2. ГЕ 3.2.2 
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10 

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. 

 

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; 

 

 

 
2. ГЕ 1.2.2 

2.ГЕ 3.2.3 
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17 

 

 

 
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. 

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 

истражује узроке различитих водопривредних проблема 

у свету и код нас и изводи закључке о значају водних 
ресурса за свакодневни живот човека; 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ГЕ 1.4.2 

2. ГЕ 2.2.2 
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17 

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. 

 

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. 

 

 

 
 

2. ГЕ 

1.1.1 2. 

ГЕ 1.1.2 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

- дефинише појам геонаслеђа и аргументује потребу за 

његовом заштитом. 

 

 

 

 

 

2. ГЕ 1.1.1 

2. ГЕ1.1.2 

2. ГЕ 3.1.4 

2. ГЕ2.3.2 

2. ГЕ 3.2.4 

2. ГЕ 1.2.2 
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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. 

 

 

оцењује улогу човека као фактора и модификатора у 

процесу формирања рељефа; 

 

 

2. ГЕ 2.2.4 

2. ГЕ 2.2.3 

2. ГЕ 1.2.2 
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2 

 
 

Заштита природних објеката. 

Критеријуми за проглашавање 

објеката геонаслеђа. 

 

 
оцењује улогу човека као фактора и модификатора у 

процесу формирања рељефа; 

 

 
2. ГЕ 3.4.4 

2. ГЕ 3.4.1 
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Математика 

 
Разред Први 

Смер природно-математички, друштвено-језички 

Недељни фонд часова 4 

Годишњи фонд часова 148 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

 

Циљ наставе математике у гимназији јесте: да ученици усвоје елементарнe математичкe компетенције 

(знања, вештине и вредносне ставове) које су потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву и које 

ће да оспособе ученике за примену усвојених математичких знања (у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе) и за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању 

менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

Међупредметне компетенције 

Комуникација 

– Уме јасно да искаже одређени садржај, усмено и писано, и да га прилагоди захтевима и карактеристикама 

ситуације 

– Уважава саговорника – реагује на садржај комуникације, а не на личност саговорника 

– У ситуацији комуникације, изражава своје ставове, мишљења, осећања, вредности и идентитет на 

позитиван, конструктиван и аргументован начин како би остварио своје циљеве и проширио разумевање 

света, других људи и заједница. 

– Ученик користи на одговарајући и креативан начин језик и стил комуникације који су специфични за 

поједине научне, техничке и уметничке дисциплине. 

Рад са подацима и информацијама 

– Уме да пореди различите изворе и начине добијања података, да процењује њихову поузданост и препозна 

могуће узроке грешке. 

– Користи табеларни и графички приказ података и уме да овако приказане податке чита, тумачи и 

примењује. 

– Користи информационе технологије за чување, презентацију и основну обраду података. 

Решавање проблема 

– Испитујући проблемску ситуацију, ученик идентификује ограничења и релевантне карактеристике 

проблемске ситуације и разуме како су оне међусобно повезане. 

– Ученик проналази/осмишљава могућа решења проблемске ситуације 

– Ученик упоређује различита могућа решења проблемске ситуације преко релевантних критеријума, уме да 

објасни шта су предности и слабе стране различитих решења и да се определи за боље решење. 

Дигитална 

– Уме да претражује, процењује релевантност и поузданост, анализира и систематизује информације у 

електронском облику користећи одговарајућа ИКТ средства (уређаје, софтверске производе и електронске 

услуге). 

– Изрaжaвa сe у електронском облику кoришћeњeм oдгoвaрajућих ИКТ средстава, укључујући 

мултимедијално изражавање и изражавање са елементима формално дефинисаних нотација 

карактеристичних за коришћена ИКТ средства (нпр. адресе, упити, команде, формуле, процедуре и сл. 

изражене у одговарајућој нотацији). 
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– Помоћу ИКТ-а уме да представи, оргaнизуje, структурира и форматира информације користећи на 

ефикасан начин могућности датог ИКТ средства. 

– Приликом решавања проблема уме да одабере одговарајућа ИКТ средства, као и да прилагоди начин 

решавања проблема могућностима тих ИКТ средстава. 

– Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу. 

– Препознаје ризике и опасности при коришћењу ИКТ-а и у односу на то одговорно поступа. 

Сарадња 

– Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе, усаглашавању и остварењу 

заједничких циљева. 

– Доприноси постизању договора о правилима заједничког рада и придржава их се током заједничког рада. 

– Активно слуша и поставља релевантна питања поштујући саговорнике и сараднике, а дискусију заснива 

на аргументима. 

– Конструктивно доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима и при томе поштује друге као 

равноправне чланове групе. 

– Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групног рада на одговоран, истрајан и креативан 

начин. 

– Учествује у критичком, аргументованом и конструктивном преиспитивању рада групе и доприноси 

унапређењу рада групе. 

Естетичка компетенција 

– Позитивно вреднује допринос културе и уметности развоју људске заједнице; свестан је међусобних 

утицаја културе, науке, уметности и технологије. 

– Показује осетљивост за естетску димензију у свакодневном животу и има критички однос према употреби 

и злоупотреби естетике. 

Предузетничка компетенција 

– Ученик разуме важност личне активације и показује иницијативу у упознавању са карактеристикама 

тржишта рада (захтеви појединих радних места, начин функционисања институција, позиционирање у 

свету бизниса). 

– Уме да идентификује и адекватно представи своје способности и вештине („јаке стране“). 

– Уме да искаже и заступа своје идеје, и да утиче на друге, кроз развој вештине јавног говора, преговарања 

и решавања конфликата. 

– Има способност постављања адекватних и реалних циљева процењујући и прихватајући ризике; планира 

ресурсе и управља њима и усредсређен је на постизање циљева. 

Корелација 

Скупови (5. ОШ), рачунарство и информатика (СШ), цели бројеви (6. ОШ), реални бројеви (7. ОШ), 

пропорционалност (7. ОШ), физика, хемија, географија (СШ, ОШ), 

Тачка, права и раван (8. ОШ), рационални алгебарски изрази (7. ОШ), линеарне једначине и неједначине (8. 

ОШ), подударност, сличност , вектори (1. СШ), полиедри, обртна тела, вектори, аналитичка геометрија у равни (3. 

СШ), степеновање и кореновање (2. СШ), рационални алгебарски изрази (7. ОШ), линеарне једначине и неједначине 

(8. ОШ), квадратна једначина (2. СШ), сличност (7.,8. ОШ), тригонометрија правоуглог троугла (2. СШ). 

Уџбеник: 

Јован Кечкић: Математика са збирком задатака за први разред гимназије, ЗУНС Београд, 2010. г. 

Литература за наставника: 

 Живорад Ивановић, Срђан Огњановић: Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред 

гимназија и техничких школа, ИП „Круг“, Београд, 2010. г. 

 Мр Вене Т. Богославов – збирка решених задатака из математике 1, ЗУНС Београд, 2010. г. 
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Наставн 

а тема 

Број 

час. 

 
Садржај 

 
Исходи 

Образовни 

стандарди 

Праћење и 

вредновање 

Начин остваривања програма 

Методе 
рада 

Облици 
рада 

Наставна 
средства 

 Л
О

Г
И

К
А

 И
 С

К
У

П
О

В
И

  

 

 

 

 

 

 
16 

 
Основне логичке и скуповне 

операције. Важнији закони 

закључивања. Квантификатори. 

Декартов производ. Релације и 

функције. Елементи комбинаторике 

(пребројавање коначних скупова: 

правило збира и правило 

производа). 

 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; 

 

 

 
2.МА.1.1.8 

2.МА.2.1.9 

2.МА.1.4.1 

 

 

 

Писмени 

задатак, 

Контролни 

задатак, 

Усмено 

излагање, 

Домаћи 

задатак 
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о
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о
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о
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и
, 
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и
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у
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и
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у
 

 

 

 

 

 

Текстуална 

Визуелна, 

техника 

 Ц
Е

Л
И

 

Б
Р

О
ЈЕ

В
И

 

 

 

 
3 

Дељивост целих бројева и дељење с 

остатком. Прости бројеви и 

растављање на просте чиниоце. 

НЗС и НЗД. Позициони запис целог 

броја. 

 представи природан број у канонском 

облику и на основу тога одреди НЗС и НЗД 

бројева; 

 превeдe цеo број из једног позиционог 

система у други; 

 

 

2.МА.1.1.1. 

 Р
Е

А
Л

Н
И

 Б
Р

О
ЈЕ

В
И

 

 

 

 

 

 
9 

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). 

 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; 

 

 

 

2.МА.1.1.1. 

2.MA.1.1.3. 

2.МА.2.1.1. 

2.МА.2.1.4. 

 

 

 

 

Писмени 

задатак, 

Контролни 

задатак, 

Усмено 

излагање, 

Домаћи 

задатак 

 М
о

н
о

л
о
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о
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о
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о
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и
, 
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и
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, 
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у

п
н

и
, 

р
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Текстуална 

Визуелна, 

техника 

 П
Р

О
П

О
Р

Ц
И

О
 

Н
А

Л
Н

О
С

Т
 

 

 
6 

Размера и пропорција, 

пропорционалност величина 

(директна и обрнута), примене 

(сразмерни рачун, рачун поделе и 

мешања). Процентни рачун, прост 

каматни рачун. 

 примени пропорцију и процентни рачун у 

реалном контексту 

 примени пропорцију и процентни рачун у 

реалном контексту; 

 примени прост каматни рачун за доношење 

финансијских одлука; 

 
 

2.МА.1.4.2. 

2.МА.2.4.2. 
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Наставн 

а тема 

Број 

час. 

 
Садржај 

 
Исходи 

Образовни 

стандарди 

Праћење и 

вредновање 

Начин остваривања програма 

Методе 
рада 

Облици 
рада 

Наставна 
средства 

 У
В

О
Д

 У
 

Г
Е

О
М

Е
Т

Р
И

ЈУ
  

 
4 

 
Аксиоме припадања и распореда. 

Аксиома паралелности. 

Једноставнији планиметријски 

докази. 

 

 
разликује узајамне положаје тачака, правих и 

равни; 

 

 
2.МА.1.2.1. 

Писмени 

задатак, 

Усмено 

излагање, 

Домаћи 

задатак 

   

Текстуална 

Визуелна, 

техника 

 П
О

Д
У

Д
А

Р
Н

О
С

Т
 

 

 

 

 

 
 

32 

 

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). 

примени својства троуглова, четвороуглова и 

кругова, укључујући и примену у реалном 

контексту; користи линеарне операције са 

векторима и примени њихова основна 

својства; докаже једноставнија геометријска 

тврђења користећи подударност и векторе; 

примени својства троуглова, четвороуглова и 

кругова, укључујући и примену у реалном 

контексту; примени својства троуглова, 

четвороуглова и кругова, укључујући и 

примену у реалном контексту; конструише 

геометријске објекте у равни користећи 

њихова својства; примени подударност у 

равни (симетрије, транслација, ротација) 

 

 

 

 

 
2.МА.1.2.1. 

2.МА.1.2.8. 

 

 

 

 

 

 
Писмени 

задатак, 

Контролни 

задатак, 

Усмено 

излагање, 

Домаћи 

задатак 

 и
н
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Текстуална 

Визуелна, 

техника 

Р
А

Ц
И

О
Н

А
Л

Н
И

 

А
Л

Г
Е

Б
А

Р
С

К
И

 

И
З

Р
А

З
И

 

 

 

 
19 

Полиноми и операције са њима, 

дељивост полинома. Растављање 

полинома на чиниоце. НЗС и НЗД 

полинома. Операције са 

рационалним алгебарским изразима 

(алгебарски разломци). 

Важније неједнакости. 

ученик ће бити у стању да растави полином 

на чиниоце; ученик ће бити у стању да 

одреди НЗС и НЗД за дате полиноме; 

трансформише целе и рационалне алгебарске 

изразе; трансформише целе и рационалне 

алгебарске изразе; користи неједнакости х2  

0 и однос аритметичке и геометријске 
средине 

 

 

 
2.MA.1.1.4. 
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С
И

С
Т

Е
М

И
 

 

 

 

 
25 

 
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. 

реши проблем који се своди на систем 

линеарних једначина са највише три 

непознате, дискутује и тумачи решења; 

реши линеарне неједначине; реши линеарне 

неједначине; реши проблем који се своди на 

линеарну једначину, неједначину и систем 

линеарних једначина са највише три 

непознате, дискутује и тумачи решења; 

графички представи линеарну функцију и 
анализира њен график; 

 

 

 
2.МА.1.1.7. 

2.МА.1.1.5. 

2.МА.1.1.6. 

 П
и

см
ен

и
 з

ад
ат

ак
, 

К
о

н
тр

о
л
н

и
 

за
д

ат
ак

, 
У

см
ен

о
 

и
зл

аг
ањ

е,
 Д

о
м

аћ
и

 

за
д

ат
ак

 

 М
о

н
о

л
о

ш
к
о

 –
 д

и
ја

л
о

ш
к
а 

Д
и

ја
л
о

ш
к
а
 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
н

и
 

ф
р

о
н

та
л
н

и
, 

са
м

о
ст

ал
н

и
, 

п
и

са
н

и
 р

ад
 

гр
у

п
н

и
, 
р

ад
 у

 п
ар

у
 

  Т
ек

ст
у

ал
н

а 

В
и

зу
ел

н
а,

 т
ех

н
и

к
а
 



Школски програм Гимназије у Чачку за период од 

2017-2021.године 

225 

 

 

 

 

Наставн 

а тема 

Број 

час. 

 
Садржај 

 
Исходи 

Образовни 

стандарди 

Праћење и 

вредновање 

Начин остваривања програма 

Методе 
рада 

Облици 
рада 

Наставна 
средства 

 С
Л

И
Ч

Н
О

С
Т

  

 

14 

Мерење дужи и углова. 
Пропорционалност дужи. 

Талесова теорема. 
Хомотетија. Сличност. 

Питагорина теорема. 

 

 
примени сличност и хомотетију у равни; 

 

 

2.МА.1.2.1. 

   

Т
Р

И
Г

О
Н

О
М

Е
Т

Р
И

ЈА
 

П
Р

А
В

О
У

Г
Л

О
Г

 

Т
Р

О
У

Г
Л

А
 

 

 

 
8 

 

 
Тригонометријске функције оштрог 

угла, основне тригонометријске 

идентичности. 

Решавање правоуглог троугла. 

 

одреди вредности тригонометријских 

функција углова од 30°, 45° и 60°; примени 

тригонометрију правоуглог троугла у 

реалним ситуацијама уз коришћење 

калкулатора. 

 

 

 
2.МА.1.2.7. 
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Биологија 

 

Разред Први 

Смер Природно-математички; друштвено-језички 

Недељни фонд часова 2 

Годишњи фонд часова 74 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења: 

Циљ учења биологије је да ученик развије биолошку, општу кључну и језичку писменост, способности, 

вештине и ставове корисне у свакодневном животу, да развије мотивацију за учење и интересовања за биологију 

као науку, уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација 

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 
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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. 

Напредни ниво 

Уме да дискутује и аргументује физиолошке и неуроендокрине основе адаптивног понашања, а посебно са 

аспекта функционалне интеграције организама. 

 

 

развој 

Специфична предметна компетенција: Екологија, заштита животне средине и биодиверзитета, одрживи 

 

Ова компетенција омогућава ученику да учествује у друштвеним дебатама ради доношења важних 

одлука, као 
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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. 

Међупредметне компетенције 

 Одговоран однос према околини: Ученик стиче знања и развија свест о дејству људских активности на 

животну средину и природу; усваја ставове о неопходности очувања непосредне средне и шире околине и развоје 

способност активног деловања ради очувања средине у школи, непосредној околони и породици. Одговоран однос 

 према демократском друштву: Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву.Поштује одлуке 

већине и уважава мишљење мањине. Копетенција за учење: Ученик је способан да самостално и у сарадњи са 

другима истражује, открива и повезује нова знања , користи могућности ваншколског учења , негује и развија 

лична интересовања. Рад са подацима и информацијама: Ученик користи податке из различитих извора и начине 

добијања података и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ 

наставника; селектује, обрађије наводећи извор и аутора, чува и презентује податке у различитим форматима, 

укључујући и ИКТ. Сарадња: Ученик активно и конструктивно учествује у раду групе или пара: поштује правила 

заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи или пару: критички процењује свој рад и чланова групе, 

доприноси унапређивању рада групе и уме да представи резултате рада. Комуникација: Ученик познаје различите 

облике комуникације и њихове одлике ( усмену и писмену, вербалну, телефоном, путем интернета, итд.); уважава 

саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност: изражава своје ставове, мишљења, осећања, на 

позитива,конструктиван и аругументован. Решавање проблема: Ученик примењује знања из различитих 

предмета, искуство стечено изван школе, интелектуалне, емоционалне и социјалне способности у проналажењу 

одговора. 

Корелација 

Информатика и рачунарство ( ИКТ, дигитална писменост), Хемија ( хемија као наука,научни метод, 

агрегатна стања супстанци, испитивање поларности молекула воде, прави раствори, соли, оксидоредукционе 

реакције) Физичка и здравствена култура (избалансирана исхрана, енергетске потребе у спорту, основна правила 

и принципи вежбања) Физика ( везе физике са другим природним наукама) Ликовна култура  (уметност  и  

природа)  Географија ( атмосфера, структура хидросфере, кружење воде у природи, вода као значајни ресурс на 

Земљи, 

распростирање   биома,   очување  биодиверзитета  ) Историја ( Основи историјског истраживања, историјска 

перидиозација ) Образовање за одрживи развој ( бода, ваздух) 

Уџбеник : 

– Владимир Ранђеловић, Биологија за први разред гимназије, Klett, Београд, 2015. 

Литература за наставника: 

– Нада Шербан, Биологија ћелије,Завод за уџбенике , Београд, 2001.године 

– Вукосава Давидовић, Упоредна физиологија , Завод за уџбенике, Београд, 2003.године 

– Драгослав Маринковић, Никола Туцић , Владимир Кекић , Генетика, Научна књига, Београд, 1987. године 
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   истраживачких процедура; разуме појам  

   контролисаног истраживањa; схвата како се у науци  

   спроводи контрола и уме да, по упутству и уз  

   помоћ наставника, реализује једноставно  
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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; 

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 

 

 

 

дискусија, 

чек листе 

(нивои 

постигнућа 

ученика), 

усмено 

излагање 

   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.  
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 Заједничке особине живих бића:  

 
– 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; 
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 ћелијска организација,  

 метаболизам, хомеостаза, раст,  

 развиће и размножавање (животни  

 циклус), осетљивост и БИ.1.1.1. Уме да наведе најважније чињенице о 
 покретљивост (одговор на промену основним својствима живих бића и уме да их 
 средине/стимулусе), биолошка објасни на карактеристичним примерима. 
 еволуција. Нивои организационе БИ.1.1.2. Зна основне чињенице о пореклу и развоју 

20 
сложености и организациони 
ступњеви живих организама 

живота на планети и схвата значај живота на Земљи 
у контексту његовог дуготрајног развоја. 

 (молекули –органеле–ћелије– БИ.2.1.1. Уме да објасни основна својства живих 
 ткива–органи–организам). бића у мање типичним и атипичним случајевима. 
 Хемијски састав живих бића; БИ.3.1.1. Разуме како основна својства живих бића 
 значај воде за одржавање основних указују на јединство живота. 
 животних фунција; значај појаве  

 слободног кисеоника у Земљиној  

 атмосфери; угљеник као главни  

 састојак биолошких молекула.  
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  – разврста биолошки  
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. 

БИ.2.3.1. Повезује структуре и функције важних 

биолошких макромолекула (нуклеинских киселина 

и протеина). 
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  важне макромолекуле 
 Структура и функција према њиховој улози 
 биомолекула: угљени хидрати, у остварењу 

10 
липиди, протеини и нуклеинске 
киселине 

животних функција; 
примерима илуструје 

 Примена биолошких примену биолошки 
 макромолекула у биотехнологији важних 
  макромолекула у 
  биотехнологији; 
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20 

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. 

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 који се у њима одвијају; познаје различите типове 

ћелија; 

БИ.1.2.1. Зна основне чињенице о грађи ћелија и 

метаболичким процесима ијерархију нивоа 

организације живих система и разуме њихову 

повезаност. 

БИ.2.2.1. Уме да објасни структурну и 

функционалну повезаност основних ћелијских 

процеса и разуме разлоге ћелијске диференцијације. 

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). 
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6 

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 

 

 

тумачи шеме 

ћелијског циклуса и 

ћелијских деоба 

еукариота у 

контексту раста и 

размножавања 

 

 

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 
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 Шест кључних догађаја у историји 
-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. д
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 живота. Геолошка скала времена и 
 настанак живота. Промене у току 
 геолошке скале времена – 
 еволутивне промене. Концепт 
 порекла живих бића од 
 заједничког претка. Сличности 

12 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“. 
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Хемија 

 
Разред први 

Смер природно-математички и друштвено-језички 

Недељни фонд часова 2 

Годишњи фонд часова 64 + 10 

Годишњи фонд часова вежби 10 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

 

Циљеви учења: Развијање хемијског и техничко-технолошког знања, способности апстрактног и 

критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, припрема за даље универзитетско образовање и 

оспособљавање за примену хемијског знања у свакодневном животу, одговоран однос прем себи, другима и 

животној средини и става о неопходности целоживотног образовања. 

Опште предметне компетенције: 

Програм наставе и учења хемије у првом разреду доприноси развијању две следећих општих предметних 

компетецнија: 

Кроз остваривање Програма наставе и учења хемије у првом разреду, код ученика се развија разумевање за 

повезаност структуре супстанце са њеним својствима и практичном применом. Тиме се развија научна писменост 

као основ 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. 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. Унапређује се способност сваког 

ученика да користи информације исказане хемијским језиком: хемијским терминима, хемијским симболима, 

формулама и хемијским једначинама. 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 у складу с ознакама опасности, упозорења и 

обавештења на амбалажи, придржава се правила о начину чувања супстанци (производа) и о одлагању. 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. 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). Ученик повезује примену 

супстанци у свакодневном животу 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, уме да у експерименталном раду прикупи квалитативне 

податке о својствима и променама супстанци. Користи одговарајућу хемијску терминологију, хемијске симболе, 

формуле и хемијске једначине. 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, 

израчунава масу, количину и број честица супстанци које учествују у реакцији, користи изразе за брзину реакције и 
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константу равнотеже. Ученик развија базичне 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. 

Специфичне предметне компетенције: 

Програм наставе и учења хемије у првом разреду доприноси развијању две специфичне предметне 

компетенције: 

Хемијска писменост 

Кроз остваривање Програма наставе и учења хемије у првом разреду  ученик  формира 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. Ученик формира 

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). Ученик формира 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 и производњу. 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. 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. 

Научни метод у хемији и хемијски језик 

Кроз остваривање Програма наставе и учења хемије у првом разреду ученик 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. 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. Ученик изводи експерименте (анализира проблем, претпоставља и дискутује могућа 

решења/резултате; идентификује променљиве) 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. 

Међупредметне компетенције (и индикатори): 

Програм наставе и учења хемије у првом разреду доприноси развијању једанаест међупредметних 

компетенција: 

Компетенција за учење (Ученик има позитиван и одговоран однос према учењу. Мотивисан је и 

оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од небитног, изражава 

и образлаже идеје, користи различите изворе информација и има критички однос према њима, примењује 

одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, условима и временом. Способан је 

да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; користи могућности ваншколског 

учења; негује и развија лична интересовања); Комуникација (Ученик познаје различитe обликe комуникације и 

њихове одлике: усмену и писану, невербалну, телефоном, путем интернета, итд. Уме јасно да се изрази  усмено  и  

писано,  у  складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у погледу  дужине  и  

намене.Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност. Изражава своје ставове, 

мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин. Користи на одговарајући и креативан 

начин језик и стил који је специфичан за предмет хемија; кроз комуникацију негује културу изражавања и чува 

језички идентитет.Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица); Сарадња (Ученик развија 

способност да у сарадњи са другима или да се као члан групе ангажује на заједничком решавању проблема или 
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реализацији заједничких пројеката. Учествује у заједничким активностима на конструктиван, одговоран и 

креативан  начин  афирмишући  дух  међусобног поштовања, равноправности, солидарности и сарадње. Активно, 

аргументовано и конструктивно доприноси раду групе у свим фазама групног рада: формирање групе, 

формулисање заједничких циљева, усаглашавање у вези са правилима заједничког рада, формулисање оптималног 

начина за остварење заједничких циљева на основу критичког разматрања различитих предлога, подела  улога и 

дужности, преузимање одговорности  за одређене активности, надгледање заједничког рада и усклађивање 

постигнутих договора са новим искуствима и сазнањима до којих се долази током заједничког рада и сарадње.У 

процесу договарања,  уме  да  изрази  своја  осећања, уверења, ставове и предлоге. Подржава друге да изразе своје 

погледе, прихвата да су разлике у погледимапредност групног рада и поштује друге који имају другачије погледе. 

У сарадњи са другима залаже се да се одлуке доносе заједнички на основу аргумената и прихваћених правила 

заједничког рада); 

Решавање проблема (Ученик примењуе знање из различитих предмета, искуство стечено изван школе, 

интелектуалне, емоционалне и социјалне способности у проналажењу одговора/решења  у  за  њега  новим 

ситуацијама које се јављају током учења, као и у свакодневном животу. Оспособљен је да у циљу решавања 

проблемских ситуација селективно и сврсисходно користи књиге и друге изворе информација, алате, помоћ 

наставника, ученика и других особа из школског и ваншколског окружења. Ученик је мотивисан  да  реши  

проблемску ситуацију, истрајава у решавању, проналази/осмишљава решење проблемских ситуација, процењује 

тачност решења и начин решавања); Рад са подацима и информацијама (Ученик разуме значај  коришћења 

поузданих података и информација у процесу учења, њихову примену за рад, доношење  одлука  и  свакодневни 

живот. Користи знања и вештине из различитих предмета да представи, прочита и протумачи податке користећи  

текст, бројеве, дијаграме и различите аудио-визуелне форме. Ученик користи и самостално проналази различите 

изворе информација и података, (библиотеке, медије, интернет, институције, личну комуникацију, итд.), критички 

разматра њихову поузданост и ваљаност, разврстава их и повезује релевантне информације из различитих извора); 

Одговоран однос према здрављу (Ученик користи знања, вештине и усваја ставове ради очувања и унапређивања 

психофизичког здравља. Одговоран однос према здрављу укључује развијање свести о превенцију  болести  и  

очување здравља и укључује се у друштвене активности значајне за превенцију болести и очување здравља.Познаје 

улогу и значај воде и важности сопственог здравља и безбедности, знања о основним чиниоцима који утичу на 

здравље и практиковање здравих животних стилова. Својим понашањем, као појединац и део различитих група и 

заједница, промовише здравље, заштиту здравља и здраве стилове живота. Уочава опасности по здравље и доноси 

одлуке значајне за састојке намирница, примењује правила и  принципе  здраве  исхране:  редовност,  важност 

доручка, умереност, разноврсност, начин прераде намирница и зна последице неправилне исхране. Разуме утицај 

природних појава и индустријских производа-фармацеутских, техничких, хемијских, итд. на здравље, чита 

декларације и упутства на производима, слуша савете стручњака и према њима поступа. Препознаје сигурносне и 

здравствене ризике у животу и раду, примењује мере заштите, предвиђа и избегава опасне ситуације, својим 

понашањем промовише здравље и сигурност. Бира стил живота и навике, имајући на уму добре стране и ризике тог 

избора. Разуме да је стил живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор); Дигитална 

компетенције (ученик уме да претражује, критички анализира  и  систематизује  информације  у електронском  

облику користећи одговарајућа средства ИКТ-а, уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације, 

користећи на ефикасан начин могућности ИКТ средства. Приликом решавања проблема уме да одабере средство 

ИКТ-а и да га користи на одговарајући начин, ефикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу, препознаје 

предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при коришћењу ИКТ-а); Одговоран однос 

према околини (Ученик уочава чиниоце и понашања који нарушавају природу и квалитет животне средине у  

широј  околини и свакодневном животу; развија свест о положају човека у природи и његовој одговорности за  

стање животне средине и природе. Сагледава које активности и обрасци понашања, на личном нивоу, нивоу 

заједнице и глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе, спознаје везу између 

квалитета животне средине и квалитета свог живота и разуме  да  се  његова  добробит  и  добробит  заједнице  и  

друштва  огледа и у квалитету и одрживости његове околине, практикује активности које подстичу одрживост, на 

пример штедња воде и енергије, разврставање отпада, рециклажа; повезује значај тих активности  за свој будући 

живот,  живот заједнице, као и живот будућих генерација. Естетичка компетенција (Ученик препознаје 

естетичке елементе у различитим контекстима и у неуметничком домену -свакодневни говор у приватном и  јавном  

животу, електронским и штампаним медијима, дизајну и другим видовима комуникације…, научно мишљење, 

појаве у друштву. Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, разуме  њихове 

вредности и  развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким 

пољима  свог деловања, употребљава основне појмове,  схеме  и  правила  која  припадају  теоријама уметничких 

грана које постоје у основном образовању и показује осетљивост за културу свакодневног живљења и има 

критички однос према употреби и злоупотреби природе); Одговорно учешће у демократском друштву (Ученик 

разуме и прихвата значај принципа правде, слободе, солидарности, националне, верске, родне  и етничке  

равноправности  и  одговорности – као темеља демократског друштва, активно учествујући у животу школе 



Школски програм Гимназије у Чачку за период од 

2017-2021.године 

235 

 

 

одељенске заједнице, вршњачког тима, ученичког парламента и сл. и заједница којима припада- породице, локалне 

заједнице у складу са својим узрастом. Поштује и залаже се за поштовање дечјих и људских и мањинских  права,  

као  и  личног  и  националног  достојанства. Упознаје себе, развија  своје  друштвене  улоге  и  јача  свој  

идентитет,  лични  интегритет, самосталност, самопоуздање и позитиван однос према другима. Поштује 

равноправност различитих  заједница, њихову традицију и културни идентитет. Одговоран је за изборе и одлуке 

које чини и понаша се хумано и с уважавањем према другима. Аргументовано заступа ставове и мишљења 

уважавајући супротна гледишта, као и усвојене процедуре доношења одлука); Предузимљивост и орјентација ка 

предузтништву (Ученик препознаје могућности у школи и заједници да идеју претвори у активност, покреће и 

спремно прихвата промене, преузима одговорност, показује иницијативу и јасну оријентацију ка остварењу циљева 

и постизању успеха. Ученик кроз образовање стиче свест о сопственим потенцијалима и интересовањима и бива 

оснажен да самостално доноси одлуке о изборима будућег образовања, занимања и професионалне оријентације. 

Реализује унапред осмишљене идеје иучествује у пројектима који се тичу школе и  локалне  заједнице.  Ученик  

стиче  знања  о  карактеристикама одређених послова и радних места, разуме свет рада из перспективе друштва и 

спреман је на волонтерски рад и покретање хуманитарних акција) 

Корелација 

Програма наставе и учења хмије у првом разреду 

Физка (Мерење, Модели атома, Метална веза, Једначина стања идеалног гаса, Фазни прелази и дијаграми, 

Термодинамика); 

Математика (Математичка обрада и представљање резултата мерења); 

Филозофија (Античка филозофија) 

Уџбеник 

– „KLETT”, Хемија, уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смер, Драгица Тривић, 

Милош Милчић, 650-02-587/2013-06 од 5.2.2014. 

– „KLETT”, Хемија – збирка задатака с лабораторијским вежбама за први разред гимназије природно- 

математичког смер, Драгица Тривић, Милош Милчић, Вук Вуковић, 650-02-573/2013-06 од 13.2.2014. 

Литература за наставника: 

– ФИЛИПОВИЋ Иван, ЛИПАНОВИЋ Стјепан, Опћа и анорганска кемија први дио, Школска књига Загреб, 

1988. 
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Значај хемије за савремено 

друштво. 

Научни метод у хемији и 

хемијски експеримент. 

проналази и критички и одабира 

потребне хемијске информације из 

различитих извора; користи хемијски 

научни језик за описивање структуре 

свосјтава и промене 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 међународнг система (SI) и 

разликује основне и изведене физичке 

величине; табеларно и графички 
приказује резултате мерење 

 

 

 

 
2.ХЕ.1.1.2. 

2.ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.2.1.3. 

2.ХЕ.3.1.3 

 

 

 

 

 
Контролне вежбе, домаћи 

задаци, усмене провере 

знања, активност на 

часу... 

 

 

 

 
проблем 

метода, 

монолошко- 

дијалошка, 

дијалошка, 

сарадничко 

учење 
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и
, 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
н

и
, 

гр
у
п

н
и

 р
ад
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и

к
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и

к
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м
о

д
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а 
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о

м
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Врсте 

супстанци 

 

1 
Појам и класификација 

супстанци. 

класификује супстанце на основу 

честичне структуре супстанци; 

2.ХЕ.1.1.1. 

2.ХЕ.1.1.2. 
2.ХЕ.1.1.3. 

 

 

 

Структура 

атома 

 

 

 

 
10 

Структура атома. Атомска 

маса и атомски број. Изотопи. 

Изградња електронског 

омотача. Периодни систем 

елемената. Периодична 

својства елемената 1. и 17. 

групе П.С.Е. Енергија 

јонизације. Афинитет према 

електрону. 

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; 

 
 

2.ХЕ.1.1.1. 
2.ХЕ.1.1.2. 

2.ХЕ.2.1.1. 

2.ХЕ.2.1.2. 

2.ХЕ.3.1.1. 

 

 
Контролне вежбе, домаћи 

задаци, усмене провере 

знања, активност на часу, 

експерименталне 

вештине... 

проблем 

метода, 

монолошко- 

дијалошка, 

дијалошка 

метода 

интерактив 

на метода, 

демонстрац 
иона метода 
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Наставна 

тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
  

Садржај 

 

Исходи -Ученик ће бити у стању да: 
Образовни 

стандарди 

Праћење и вредновање 

наставе и учења 

Начин остваривања програма 

Методе 
рада 

Облици 
рада 

Наставна 
средства 

   приказује електронски Луисове   

 

 

 

 
 

Контролне вежбе, домаћи 

задаци, усмене провере 

знања, активност на часу, 

експерименталне 

вештине... 

  

 

 

 

 
 

фронтални 
, 

индивидуа 

лни, 

рад у пару 

 в
и

зу
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н
а 

(д
и

ја
гр
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и

),
 

м
ан

у
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н
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о
р
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р
и
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к
и
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б

о
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 и
 

х
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и
к
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и
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) 

   симболе и формуле атома, јона и  

   молекула; предвиђа геометрију  

   молекула на основу Луисове формуле;  

  Типови хемисјких веза. објашњава поларност молекула;  

  Јонска веза. користи међумолекулске интеракције  

  Ковалентна веза. Неполарна за објашњење агрегатних стања  

  ковалентна веза. Поларна супстанци; примењује једначину стања  

Хемијске 
везе 

11 
ковалентна веза. Метална 
веза. Водонична веза. 

идеалног гаса; тумачи фазни дијаграм 
на примеру воде; 

2.ХЕ.3.1.2. 

  Међумолекулске интеракције. објашњава утицај водоничне везе на  

  Фазни прелази и фазни својства супстанци; објашњава разлике  

  дијаграми.Једначина стања између аморфних и кристалних  

  идеалног гаса. супстанци; предвиђа својства  

   супстанци на основу типа кристалне  

   решетке; безбедно по себе и друге  

   рукује лабораторијским прибором,  

   посуђем и супстанцама;  
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Наставна 

тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
  

Садржај 

 

Исходи -Ученик ће бити у стању да: 
Образовни 

стандарди 

Праћење и вредновање 

наставе и учења 

Начин остваривања програма 

Методе 
рада 

Облици 
рада 

Наставна 
средства 

  Количина и моларна маса 
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; безбедно 

по себе и друге рукује лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама; 

експериментално испитује понашање 

хемијских равнотежних система; 

безбедно по себе и друге рукује 

лабораторијским прибором, посуђем и 

супстанцама; 
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р

о
б

л
ем

 м
ет

о
д

а,
 м

о
н

о
л
о

ш
к
о

-д
и

ја
л
о

ш
к
а,

 д
и

ја
л
о

ш
к
а 

м
ет

о
д

а 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

а 
м

ет
о

д
а,

 д
ем

о
н

ст
р

ац
и

о
н

а 
м

ет
о

д
а
 

 
ф

р
о

н
та

л
н

и
, 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
н

и
, 

гр
у

п
н

и
 

р
ад

 

  

м
ан

у
ел

н
а 

(л
аб

о
р

ат
о

р
и

јс
к
и

 п
р

и
б

о
р
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и
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) 

  супстанце. Масени удео   

  елемената у једињењеу.   

  Одређивање емпиријске и   

  молекулске формуле.   

  Стехиометријско рачунање на   

  основу хемијских једначина. 2.ХЕ.1.1.6.  

  Лимитирајући реактант и 2.ХЕ.1.1.7.  

  принос хемијске реакције. 2.ХЕ.1.1.8.  

  Топлотне промене при 2.ХЕ.2.1.5. Контролне вежбе, домаћи 

Хемијске 

реакције 

 

19 
хемијским реакцијема. Хесов 

закон. Брзина хемијске 

реакције. Закон о дејству 

2.ХЕ.2.1.6. 

2.ХЕ.2.1.7. 
2.ХЕ.2.1.8. 

задаци, усмене провере 

знања, активност на часу, 

експерименталне 
  маса. Брзина хемијске 2.ХЕ.3.1.8. вештине... 
  реакције-утицај природе 2.ХЕ.3.1.9.  

  супстанце, температуре и 2.ХЕ.3.1.10.  

  катализатора на брзнину   

  хемијске реакције. Хемијска   

  равнотежа. Константа   

  равнотеже. Ле Шатељеов   

  принцип. Утицај   

  концентрације и температуре   

  на хемијску равнотежу   

  
Појам и врсте дисперзних 

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. 

2.ХЕ.1.1.4. 
2.ХЕ.2.1.3. 

2.ХЕ.3.1.3. 
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) 

  система. Прави раствори.  

  Растворљивост. Топлотне  

  промене при растварању. Контролне вежбе, домаћи 
  Квантитативни састав задаци, усмене провере 

Дисперзни 
системи 

10 
раствора. Колигативне 
особине раствора. 

знања, активност на часу, 
продукти пројектне 

  Колоидни раствори. настве, експерименталне 
  Припремање раствора задате вештине... 
  концентрације. Упоређивање  

  својства правих и колоидних  

  раствора.  
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Наставна 

тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
  

Садржај 

 

Исходи -Ученик ће бити у стању да: 
Образовни 

стандарди 

Праћење и вредновање 

наставе и учења 

Начин остваривања програма 

Методе 
рада 

Облици 
рада 

Наставна 
средства 

   разликује киселине и базе на основу   
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   једначина електролитичких   

   дисоцијација и протолитичких   

   реакција; пише и тумачи једначине   

   јонских реакција; рачуна   

 

 

 

 

 
Киселине, 

базе и соли 

 

 

 

 

 
 

12 

Раствори електролита. 

Електролитичка 

дисоцијација. Јаки и слаби 

електролити. 

Константа дисоцијације. 

Јонске реакције. 

Протолитичка теорија. 

Јонски производ воде и рН 

вредност. Испитивање рН 

вредности универзалном 

индикаторском хартијом. 

Титрације јеке киселине 

јаком базом. 

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; 

безбедно по себе и друге рукује 

лабораторијским прибором, посуђем и 

супстанцама; испитује киселост 
водених раствора помоћу различитих 

 

 

 

 
2.ХЕ.1.1.5. 

2.ХЕ.2.1.4. 
2.ХЕ.3.1.7. 

. 

 

 

 
Контролне вежбе, домаћи 

задаци, усмене провере 

знања, активност на часу, 

продукти и презентација 

продуката пројекта, 

сарадња и ангажовање у 

току израде пројекта... 

   киселинско-базних индикатора и   

   универзалне индикаторске хартије;   

   безбедно по себе и друге рукује   

   лабораторијским прибором, посуђем и   

   супстанцама   
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Наставна 

тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
  

Садржај 

 

Исходи -Ученик ће бити у стању да: 
Образовни 

стандарди 

Праћење и вредновање 

наставе и учења 

Начин остваривања програма 

Методе 
рада 

Облици 
рада 

Наставна 
средства 

   препознаје примере   
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   оксидоредукционих процеса у   

   свакодневном окружењу; пише и   

  Оксидациони бројеви. тумачи једначине оксидоредукционих   

  Оксидација и редукција. реакција; наводи примере   

  Оксидоредукционе реакција. оксидационих и редукционих   

 
Оксидо- 

редукционе 

реакције 

 

 
9 

Напонски низ метала 

Оксидоредукционе реакције 

калијум-перманганата у 

киселој, неутралној и базној 

средини и калијум-дихромата 
у киселој средини.. 

средстава; пореди својства метала у 

односу на реакције са киселинама (које 

немају оксидациона својства); пише и 

тумачи једначине оксидоредукционих 

реакција; наводи примере 
оксидационих и редукционих 

 

2.ХЕ.1.1.9. 

2.ХЕ.3.1.11. 

Контролне вежбе, домаћи 

задаци, усмене провере 

знања, активност на часу, 

експерименталне 

вештине... 

  Демонстрациони огледи- средстава; пореди својства метала у   

  ННМ односу на реакције са киселинама (које   

   немају оксидациона својства);   

   безбедно по себе и друге рукује   

   лабораторијским прибором, посуђем и   

   супстанцама;   
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Физика 

 

Наставни предмет  

Разред први 

Смер природно - математички и друштвено језички 

Недељни фонд часова 2 

Годишњи фонд часова 74 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - 

Просветном гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења 

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. 

Опште предметне компетенције: 

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. 

Међупредметне компетенције 

КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ Ученик уочава структуру градива тј. активно 

одваја битно од небитног Ефикасно користи различите методе учења Разликује чињенице од ставова, 

веровања и мишљења Уме да процени степен у ком је овладао градивом. ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ 

Познавање: Усмене и писане комуникације, Комуникације путем интернета и телефона; Уме јасно да искаже 

одређени садржај ( усмено и писано ) Уважава саговорника Изражава своје ставове и мишљења, осећања и 

вредности на позитиван и аргументован начин Негује културу дијалога. РАД СА ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈАМА Зна да је за разумевање догађаја и доношење исправних одлука потребно имати и 

поуздане податке Уме да процењује поузданост података и препозна могуће узроке грешке Користи 

табеларни и графички приказ података и уме да их чита и тумачи Користи информационе технологије за 

чување ,презентацију и основну обраду података ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА Подразумева сигурну 

и критичку употребу електронских медија на послу, у слободном времену и комуницирањ. РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА Ученик: испитује проблемску ситуацију Проналази могућа решења Упоређује различита 
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могућа решења Примењује изабрано решење и прати његову примену Вреднује примену датог решења и 

идентификује добре и слабе стране. ВЕШТИНА САРАДЊЕ Конструктивно, аргументовано и креативно 

доприноси раду групе Доприноси постизању договора о раду заједничког рада Активно слуша и поставља 

релевантна питања Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групе. ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ 

У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ Активно учествује у животу школе Поштује разлике Познаје др. 

културе и традиције Развија толеранцију Активно, компетентно и критички учествује у ДД Излази на 

изборе. БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ Подразумева: Правилну исхрану, Заразне болести и њихову превенцију 

Правилну употребу лекова Пружање прве помоћи Бављење спортом Превенцију од болести зависности. 

ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА .Подразумева разумевање и спремност за ангажовање у заштити 

природе и природних ресурса. ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА.Подразумева прихватање важности 

креативности и естетских вредности у читавом низу медија и у свим уметностима. ПРЕДУЗЕТНИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА . Ученик показује иницијативу у упознавању са карактеристикама тржишта рада Има 

развијене вештине тражења посла Уме да идентификује и адекватно представи своје вештине и способности 

Има способност представљања адекватних и реалних циљева 

Корелација 

Математика - вектори, алгебра, геометрија, координатни системи, графици 

Уџбеник: 

Физика за први разред гимназије,  Милан Распоповић, Завод Збирка задатака за први разред 

гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

Литература за наставника: 

Физика за први разред гимназије,  Милан Распоповић, Завод Збирка задатака за први разред 

гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

Физика за први разред математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 
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6 

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) 

 
 

разликује скаларне и 

векторске физичке 

величине и примењује 

основне операције на 

њима; 

 

 

 
2.ФИ.1.1.3...зна основне операције 

са векторским физичким 

величинама... 

 

 
Ангажовање 

ученика у настави, 

усмено испитивање, 

домаћи задаци, тест 

задаци, тест питања 
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3 

1 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангажовање 

ученика у настави, 

усмено испитивање, 

домаћи задаци, тест 

задаци, тест питања, 

контролне вежбе 
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1 

6 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 
анализира различите 

облике кретања и 

одређује њихове 

параметре; 

решава различите 

задатке (квалитативне, 

рачунске, 

експерименталне); 

-објасни дејство 

центрипеталне силе 

 

 
ФИ.1.1.1. Описује и објашњава 

физичке појаве: равномерно 

праволинијско кретање, равномерно 

променљиво праволинијско 

кретање.... 

ФИ.2.1.1. Описује и објашњава 

физичке појаве: равномерно кружно 

кретање, равномерно променљиво 

кружно кретање, хоризонталан 

хитац,.... појам средње брзине, 

законе одржања. 

ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте 

који се појављују при кретању тела 

када постоје силе трења и отпора 

средине 

ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове 

равнотеже тела; примењује Њутнове 

законе динамике и решава 

једноставне проблеме при кретању 

тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ангажовање 

ученика у настави, 

усмено испитивање, 

домаћи задаци, тест 

задаци, тест питања, 

контролна вежба 
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   ФИ.2.1.1. Описује и објашњава  
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   физичке појаве: равномерно кружно  

   кретање, равномерно променљиво  

  анализира различите кружно кретање, хоризонталан  

  облике кретања и хитац, ... појам средње брзине,  

  одређује њихове законе одржања.  

  параметре; ФИ.1.1.5. Познаје и разуме ефекте  

  решава различите који се појављују при кретању тела  

  задатке (квалитативне, када постоје силе трења и отпора  

  рачунске, средине. ФИ.2.1.2. Уме да одреди  

  експерименталне); услове равнотеже тела; примењује  

  објасни дејство Њутнове законе динамике и решава  

  центрипеталне и једноставне проблеме при кретању  

  центрифугалне силе, тела. ФИ.3.1.1. Примењује законе  

  препознаје их и схвата кинематике, динамике и гравитације  

  њихов значај у за решавање сложенијих задатака;  

  конкретним примерима разуме појам и деловање  

  (кретање возила у инерцијалних сила. ФИ.3.1.4.  

 Момент силе. Момент инерције. кривини, кружење Описује и објашњава физичке  

 Момент импулса. сателита око Земље, појаве: котрљање, равномерно  

 Основни закон динамике ротације. цетрифугирање...); променљиво кружно кретање, Ангажовање 
 Спрег сила, момент спрега. користи аналогију динамичка равнотежа тела. ученика у настави, 
 Демонстрациони огледи: између величина и ФИ.1.1.8. Користи уређаје и мерне усмено испитивање, 

8 – Момент силе, момент инерције закона транслаторног и инструменте за мерење физичких домаћи задаци, тест 
 (Обербеков точак, обртни диск или ротационог кретања и величина: растојање, временски задаци, тест питања, 
 слично). примењује у решавању интервал, маса, сила. квиз, контролна 
 Лабораторијска вежба проблема; самостално ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне вежба 
 – Провера закона динамике ротације постави једноставан инструменте за мерење физичких  

 помоћу Обербековог точка. експеримент, прикупи величина, на пример средње брзине,  

  податке мерењем, убрзања, коефицијента трења  

  обради их на клизања; уме да представи резултате  

  одговарајући начин мерења таблично и графички и на  

  (табеларно, графички) и основу тога дође до емпиријске  

  одреди тражену зависности, на пример, силе трења  

  величину са грешком од силе нормалног притиска.  

  мерења; ФИ.3.1.5. Представља резултате  

  повезује теорију и мерења таблично и графички и на  

  праксу, објашњава основу тога долази до емпиријске  

  резултате експеримента зависности: убрзања куглице од  

  и процењује њихову нагибног угла жлеба, силе трења од  

  сагласност са степена углачаности подлоге...  

  предвиђањима. 2.ФИ.1.1.2. Примењује стечена  

   зн2а4њ6а и вештине из механике у  

   циљу безбедног кретања  

   транспортних средстава и пешака;  

   познаје основне појмове и релације  
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   у кинематици и динамици.  
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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. 

објасни услове и 

разликује облике 

равнотеже, користи их у 

свакодневној пракси; 

објашњава принцип рада 

и примену простих 

машина (полуга, стрма 

раван, котур); 

 

 

ФИ.2.1.2. Уме да одреди услове 

равнотеже тела... 

 

Ангажовање 

ученика у настави, 

усмено испитивање, 

домаћи задаци, тест 

задаци, тест питања, 

контролна вежба 
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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). 

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; 

 
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. 

 

 

Ангажовање 

ученика у настави, 

усмено испитивање, 

домаћи задаци, тест 

задаци, тест питања 
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4 

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, 

 
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. 

 
 

Ангажовање 

ученика у настави, 

усмено испитивање, 

тест питања 

 

 



 

 

 

 

Рачунарство и информатика 

 

Разред Први 

Смер природно-математички смер, друштвено-језички смер 

Недељни фонд часова 2 

Годишњи фонд часова 74 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења: 

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. 

Опште предметне компетенције: 

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. 

Међупредметне компетенције 
Компентенције: Рад са подацима и информацијама, 

Дигитална компентенција, Одговоран однос према околини, Комуникација Корелација: Енглески језик –

термини, историја – развој 

географија Компентенције: 

Корелација: Математика- бројевни, аритметичкеоперације, системи, музичко –звук, Физика - фреквенција 

Компетенције: Рад са подацима и информацијама, Дигитална компентенција Корелација: 

Енглескијезик –термини, српски језик –правила писања 

Компентенције: Решавање проблема, Сарадња, Рад са подацима и информацијама 

Корелација: математика –аритметичка израчунавања, геометријске формуле, физика формуле, логика 

Уџбеник: 
Информатика 1 уџбеник за први први разред гимназије, Филип Марић, Београд, Клетт, 2014 

Литература за наставника: 
Информатика 1 уџбеник за први први разред гимназије, Филип Марић, Београд, Клетт, 2014. Рачунарство и 

информатика за први разред средње школе, Милан Чабаркапа, Круг, Београд, 2013 
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Информационо - 

комуникационе 

технологије у 

савременом 

друштву 
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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 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 

 

 

 
Усмено 

излагање 

Израда 

домаћих 

задатака 

Израда 

пројекта 
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Рачунарство 

 

 

 

 
14 

 

 
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 

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 

софтвера; разликује појмове и типове лиценци 

софтвера и садржаја који се деле 

 

 
Усмено 

излагање, 

тест, 15- 

минутне 

провере, 

домаћи задаци 
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Организација 

података и 

прилагођавање 

радног 

окружења 

 

 

 

 

 
4 

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. 

 

 
 

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 

 

 

 

 

Практичан рад 

на рачунару 
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Креирање и 

уређивање 

дигиталних 

докумената 

 

 

 

 

 

 

18 

 
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. 

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 

    

 

 

 

 

 

 

Програмирање 
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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. 

 

 

 
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 

  

 

 

Моноло 

шко 

дијалош 

ка, 

илустрат 

ивнa,дем 

онстраци 

она 

 

 

 

 
 

Фронта 

лни рад, 

рад у 

пару; 

 

 

 

 

 
 

Вербална, 

текстуална, 

рачунар 
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Музичка култура 

 

Разред Први 

Смер Друштвено језички 

Недељни фонд часова 1 

Годишњи фонд часова 37 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења: 

Циљ учења музичке 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 стваралачко и критичко 

мишљењe, развије естетске критеријуме у циљу формирања одговорног односа према очувању музичког наслеђа и 

културe свoгa и других нaрoдa и даљег професионалног и личног развоја. 

Опште предметне компетенције: 

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. 

Корелација 

Књижевност- грчка трагедија, ренесансна поезија, историја- настанак првих цивилизација, период средњег 

века, биологија- појава кастрата 

Уџбеник: Соња Маринковић- Музичка култура за гимназије 

Литература за наставника: Роксанда Пејовић- Историја музике 
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Наставна тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а  

Садржај 
 

Исходи Праћење и вредновање 

наставе и учења 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 
Наставна 

средства 
   препозна друштвено-историјски и   

 
Монолошка, 

дијалошка 

  

 
Аудио 

визуелна 

  Изражајна средства културолошки амбијент у коме се   

  музичке уметности, развијају различити видови музичког   

Увод у музику 2 улога музике у изражавања; демонстрира познавање  фронтални 
  животу друштва и музичке терминологије и изражајних   

  појединца средстава музичке уметности у склопу   

   предложених тема; 
Формативно и 

сумативно, 

посматрањем пратим 

начин на који ученик 

учествује у 

активностима, како 

аргументује и доноси 
закључке, способност 

 

Музика 

праисторије и 

култура старог 
века 

 
3 

Музика праисторије 

и култура старог 

века, музика Грчке 
и Рима 

Препознаје утицај ритуалног понашања 

у музици савременог доба, препознаје 

музику различитих народа Старог века 

 

Монолошка, 

дијалошка 

 
фронтални 

 

Аудио 

визуелна 

Музика средњег 

века 

 

3 
Духовна и световна 

музика, развој 
вишегласја, нотације 

Разликује православнуи римокатоличку 

музику, разликује духовну и световну 
музику 

Монолошка, 

дијалошка 

 

фронтални 
Аудио 

визуелна 
   

Уочава разлику измежу духовних и 

световних композиција, анализира 

начин коришћенја изражајних 

средстава, прзентује развој музичких 

инструмената, препознаје музичке 
примере 

 
 

Монолошка, 

дијалошка 

 

 
 

Аудио 

визуелна 

  Арс Нова, зрела да се нађе веза међу  

  ренесанса, појавама, навођење  

Музика ренесансе 8 инструментална примера, извођење фронтални 
  музика, ренесанса закључака, давање  

  на простору Србије креативног мишљења  

  Настанак и развој Анализира начин коришћења     

  опере, вокално изражајних средстава, презентује развој     

Музика барока 21 
инструментални 
облици, 

музичких инструмената и облика, 
повезује музичке облике са извођачким 

 Монолошка, 
дијалошка 

фронтални 
Аудио 
визуелна 

  инструментални саставом, поштује правила музичког     

  облици, Хендл и Бах бонтона     
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Ликовна култура 

 
Разред Први 

Смер Друштвено језички и природно математички 

Недељни фонд часова 1 

Годишњи фонд часова 37 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења: 

оспособљавање за комуникацију и развијање креативности и одговорног односа према очувању културе и 

уметничког наслеђа свог и других народа. 

Опште предметне компетенције: 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. 

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 
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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. 

Међупредметне компетенције 

Комуникација (активно доприноси неговању културе дијалога, уважава саговорника - реагује на садржај 

комуникације а не на личност саговорника) естетичка компетенција (исказује утисак о естетичким квалитетима 

уметничких дела, презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију), рад са подацима и 

информацијама (зна да је за разумевање уметнности и доношење компетентних одлука потребно имати релевантне 

и поуздане податке, прави разлику између јавних и приватних података, зна које податке може да добије од 

надлежних институција) сарадња (конструктивно, аргументативно и креативно доприноси раду групе, 

усаглашавању и остварењу заједничких циљева, активно слуша и поставља релевантна питања поштујући 

саговорнике и сараднике а дискусију заснива на аргументима, поштује друге као равноправне чланове групе и 

доприноси унапређењу рада групе) 

Корелација 

историја (одлике религија у старом веку, друштвене и политичке прилике средњи и нови век, савремено 

доба), књижевност (илуминација рукописа, Мирослављево јеванђеље, грчка митологија, Еп о Гилгамешу), музичка 

култура (музика барокаи романтизма - опера Верди и Вагнер,савремени музички облици) 

Уџбеник: 

Видосава Галовић-Бранка Гостовић - Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, Завод за 

уџбенике и наставна средства Београд, Марина Чудов - Ликовна култура за први разред друштвенојезичког смера, 

Клет, Београд 

Литература за наставника: 

H.W. Janson Општа историја уметности, Ђина Пискел Историја уметности, монографије, Википедија и 

извори са интернета, 
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тема 

 

Б
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ч
ас

о
в
а  

Садржај 

 
Исходи 

Праћење и вредновање наставе и 

учења 

Начин остваривања програма 
 

Методе рада Облици рада Наставна средства 

 

 

 

 
Односи у 

уметности 

 

 

 

 
2 дј 

19 пм 

 

 

Уметност: 

-Уметност и друштво 
-Уметност и наука 
-Уметност и природа 

-Уметност и религија 

 

 
-Изражава своја 

интересовања и 

естетске доживљаје 

одабраним 

средствима и 

техникама; 

 

 

 

 
Напредовање у комуникацији (у 

визуелном, вербалном и писаном 

изражавању); Напредовање у раду 

са подацима (визуелним 

текстуалним и аудиовизуелним) 

-Напредовање у развијању и 

примени идеја (способност да се 

нађе веза међу појавама, навођење 

примера, извођење закључака, 

давање креативних решења) 

 

 

-Монолошко- 

дијалошка 

-Демонстративно 

илустративна 

-ИКТ метода 

 

 

 
-Фронтални 

-Рад у групи 

-Рад у паровима 

-Индивидуални 

-Визелна 

-Аудитивна 
-извори са 

интернета:Википедија,О 

ТИУМ, од праисторије 

до модерне,Великани 

уметности,Време кроз 

векове, РТЦ образовно 

научни -програм, Музеји 

света, Ликовна галерија 
Берлинског музеја 

 

 

Односи у 

уметности 

 

 

9 дј 

6 пм 

 
Пропорције: 

-Скулптуре у пленеру 

-Пејзаж и архитектура 
-Реални и имагинарни 

простор 

Користи уметничко 

наслеђе као 

подстицај за 

стваралачки рад; 

Обликује 

презентације 

усклађујући текст и 

слику; 

 
-Монолошко- 

дијалошка 

-Демонстративно 

илустративна 

-ИКТ метода 

 
 

-Фронтални 
-Рад у групи 

-Рад у паровима 

-Индивидуални 

 

 

-Визелна 

-Аудитивна 

 

 
Односи у 

уметности 

 

 

4 дј 

3пм 

 

Стваралаштво: 
-Уметник и његово дело 

-Подстицај за 

стваралачки рад 

-Дизајн и функција 

-Изражава своја 

интересовања и 

естетске доживљаје 

одабраним 

средствима и 

техникама; 

Напредовање у развијању 

позитивних ставова; Напредовање 

у развијању и примени идеја 

(способност да се нађе веза међу 

појавама, навођење примера, 

извођење закључака, давање 
креативних решења) 

 

-Монолошко- 

дијалошка 

-Демонстративно 

илустративна 

-ИКТ метода 

 

 

-Комбиновани 

 

 
-Визелна 

-Аудитивна 

 

 

Појаве 

 

 

 

 
3 дј 

2 пм 

 

Ликовна дела: 
-Композиција 

-Изражајна средства 

визуелне уметности 

-Читање слике 

-Користи, 

самостално, 

литературу и 

интернет за 

истраживање; 

-Напредовање у развијању 

позитивних ставова 

-Напредовање у развијању и 

примени идеја (способност да се 

нађе веза међу појавама, навођење 

примера, извођење закључака, 

давање креативних решења) 

 

-Монолошко- 

дијалошка 

-Демонстративно 

илустративна 

-ИКТ метода 

 

 

-Комбиновани 

 

 
-Визелна 

-Аудитивна 

 

 

 
Појаве 

 

 

 

19 дј 

7 пм 

 

Наслеђе: Уметност кроз 

епохе; Утицај прошлих 

култура на савремен 

живот; Културна добра 

и туризам; Установе 

културе 

Разматра значај и 

улогу културе и 

уметности у 

друштву; предлаже 

обилазак одабраног 

споменика културе 

у земљи или 

иностранству. 

-Напредовање у развијању 

позитивних ставова 

-Напредовање у развијању и 

примени идеја (способност да се 

нађе веза међу појавама, навођење 

примера, извођење закључака, 

давање креативних решења) 

 

 

-Демонстративно 

илустративна 

-Практични 

 

-Комбиновани 
-Групни 

-Индивидуални 

-Практични 

 

 

-Визелна 

-Аудитивна 
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Физичко васпитање 

 
Разред Први 

Смер  

Недељни фонд часова 2 
Годишњи фонд часова 74 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења: Циљ учења физичког и здравственог васпитања је да ученик континуирано развија знања, 

физичке способности и моторичке вештине у складу са вредностима физичког вежбања, потребама за очување и 

унапређивање здравља и даљег професионалног развоја. 

Опште предметне компетенције 

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. 
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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 такмичењима и другим 

манифестацијама. Користи физичку активност ради веће ефикасности учења и елиминисања штетних 

професионалних утицаја. 

Међупредметне компетенције: 

Одговорно учешће у демократском друштву: Залаже се за солидарност и учествује у хуманитарним 

активностима. Својим активностима у школи и заједници афирмише дух толеранције, равноправности и дијалога. 

Рад са подацима и информацијама: Користи табеларни и графички приказ података и уме да чита, тумачи и 

примењује овако приказане податке. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву: Уме да идентификује и 

адекватно представи своје способности и вештине („јаке стране“). Уме да искаже и заступа своје идеје, и да утиче на 

друге, кроз развој вештине јавног говора, преговарања и решавања конфликата. Комуникација: ученик користи на 

одговарајући и креативан начин језик и стил комуникације који су специфични за поједине научне, техничке и 

уметничке дисциплине. Одговоран однос према здрављу: Бира стил живота имајући на уму добре стране и ризике 

тог избора (нпр. активно бављење спортом, вегетаријанска исхрана). Уме да пружи прву помоћ. Сарадња: 

Доприноси постизању договора о правилима заједничког рада и придржава их се током заједничког рада, ангажује се 

у реализацији преузетих обавеза у оквиру групног рада на одговоран, истрајан и креативан начин. 

 

Корелација: 

ФИЗИКА: -кретање (врсте кретања, брзина, убрзање, гравитација). 

МУЗИЧКА КУЛТУРА (темпо кретања, изражајност, складност кординација покрета, кретања). ЛИКОВНА 

КУЛТУРА: просторно обликовање, правилан и неправилан ритам. 

БИОЛОГИЈА: кардиоваскуларни систем, респираторни систем, мишићни систем 

 

Уџбеник: 

Спортови - визуелна енциклопедија, Креативни центар 2007. 
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Тестирање ученика. 

Кондициона припрема ученика: 

-вежбе за развој снаге; 

-вежбе за развој покретљивости; 

-вежбе за развој издржљивости; 
-вежбе за развој брзине: 

-вежбе за развој координације. 

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 

 

 
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): 
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МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИЦИПЛИНЕ 

      

 

 

 
Атлетика 
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Усавршавање технике трчања на 

кратким стазама. Усавршавање 

технике трчања на средњим стазама. 

Усавршавање технике скок удаљ. 

Усавршавање технике скок увис. 

Бацање кугле. 

Приказ технике спринтерског 

трчања: спринтерско трчање 30- 

100 m на време. 

Приказ технике истрајног 

трчања: трчање школског кроса. 

Приказ технике скока удаљ. 

Приказ технике скока увис. 

Техника бацања куге.  
В

ер
б

ал
н

а,
 

д
ем

о
н

ст
р

ац
и

ја
 

 

Фронталн 

и, групни, 

индивицу 

ални 

штоперица, 

доскочиште за 

скок у вис, 

јама са 

песком, кугла, 

метар, 

маркери 
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Наставна тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а  

Садржај 

 
Праћење и вредновање наставе и 

учења 

Начин остваривања програма 

Исходи Методе 
рада 

Облици 
рада 

Наставна 
средства 

  Вежбе на тлу. Основни садржаји. безбедности у различитим  

 

 

 

 

 

 

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 (дохватно): суножним 

одразом узмак и саскок замахом 

у назад. 

 
В

ер
б

ал
н

а,
 д

ем
о

н
ст

р
ац

и
ја

 

  

  Провера савладаности елемената физичким активностима у школи и   

  гимнастике из основне школе. Вага ван школе; у групним активностима   

  претклоном и заножењем и спојено, ради на остваривању заједничких   

  одразом једне ноге колут напред. Став циљева; решава конфликте на   

  на шакама, издржај, колут напред. Два социјално прихватљив начин; при   

  повезана премета странце удесно вежбању и кретању уочи и негује   

  улево). Проширени садржаји. Премет естетске вредности; коригује   

  странце са окретом за 180o рондат“. последице дуготрајне седентарне   

  Колут назад до става о шакама. активности, положаје, покрете и   

  Премет напред. Прескок. Згрчка. кретања који имају негативан   

  Разношка. Разбој. За ученике: Основни утицај на здравље применом   

  садржаји. Паралелни разбој. Њих у физичког вежбања; поштује   

  упору. Саскоци. Састав. Проширени здравствено-хигијенска и еколошка   

  садржаји. Њих у упору, њих и правилау вежбању; редовно   

  зањихом склек; њих и предњихом контролише своје здравље;   

  упор, зањих, предњихом склек, повезује штетан утицај које   

 
 

Спортска гимнастика 

 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 

психоактивне супстанце имају на 

здравље. 
Фронталн 

и, групни, 

индивицу 

ални 

 

струњаче,гим 

настичке 

справе 

  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    

 16 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.    
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Наставна тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а  

Садржај 

 
Исходи 

Праћење и вредновање наставе и 

учења 

Начин остваривања програма 

Методе 
рада 

Облици 
рада 

Наставна 
средства 

Физичка активност 

по избору 

      

 
 

Одбојка 

 
 

12 

 
Понављање и утврђивање раније 

обучаваних елемената технике. 

Проширивање и продубљавање 

техничко-тактичких способности 

ученика. 

Учествовање на такмичењима на 

нивоу одељења. 

Примена елемената технике у 

игри (прстима, чекићем, сервис, 

смеч, блок); постављање у 

одбрани и нападу; примена 

правила у игри 

Вербал 

на, 

демонст 

рација 

Фронталн 

и, групни, 

индивицу 

ални, у 

пару 

 
Лопте, жива 

реч 

 

Кошарка 

 

12 

Примена елемената технике у 

игри; (додавање, хатање, вођење, 

шут на кош, двокорак); кретање 

у одбрани и нападу; примена 
правила у игри 

Вербал 

на, 

демонст 

рација 

Фронталн 

и, групни, 

индивицу 

ални 

 
Лопте, жива 

реч 
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Физичко образовање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
Основна правила и принципи 

вежбања: 

- загревање, 

-разгибавање, 

- дисање, 
- дозирање вежбања, 

- смиривање организма. 

Основне моторичке способности. 

Правила спортских игара и 

дисциплина. 

Безбедност у вежбању. 

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. 
Педагошка свеска (дневник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
вербалн 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

фронталн 

и рад 
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ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

 

Немачки језик 

 

Разред први 

Смер друштвено-језички, природно-математички 

Недељни фонд часова 2 

Годишњи фонд часова 74 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења 

Циљ учења изборног програма други страни језик је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком 

систему и култури и унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну компетенцију, 

оспособи се за писмену и усмену комуникацију и развија сазнајне и интелектуалне способности, као и 

хуманистичке, моралне и естетске ставове. 

Опште предметне компетенције 

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 
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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. 

Специфичне предметне компетенције 

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. 

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. 

Међупредметне компетенције и индикатори 

Комуникација (Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, 

телефоном, путем интернета, итд.). Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и 

карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у погледу дужине и намене. Изражава своје ставове, 

мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин. Уме да саслуша излагање саговорника до 

краја и без упадица. Компетенција за целоживотно учење (Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од 

небитног, изражава и образлаже идеје). Сарадња (Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара. 

Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи или пару). Решавање проблема 

(Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе између њих у светлу 

претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства). 
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Корелација 

Српски језик – граматика; Енглески језик – граматика, лексика; Математика – основни бројеви, основне 

рачунске операције; Географија – земље, језици и становници; земље немачког говорног подручја и градови. 

Уџбеник 

Мота Ђ., Николовски В., Ракићевић Л., Direkt 1, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за први разред 

гимназије, пета година учења, Издавачка кућа Klett, Београд, 2014. 

Литература за наставника 

Мота Ђ., Николовски В., Ракићевић Л., Direkt 1, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за први разред 

гимназије, пета година учења, Издавачка кућа Klett, Београд, 2014. 

Мота Ђ., Николовски В., Ракићевић Л., Direkt 1, приручник за професоре, Немачки језик за први разред 

гимназије, Издавачка кућа Klett, Београд, 2014. 
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Наставна 

тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а  

Садржај 

 
Исходи 

 
Образовни стандарди 

Праћење и 

вредновање наставе 

и учења 

Начин остваривања програма 

Методе рада 
Облици 
рада 

Наставна 
средства 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leute 

(Die vier 

Freunde; 

Länder, 

Sprachen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 

Именице 
Властите и заједничке (у 

облицима једнине), са 

одговарајућим родом. 

Члан 

Одређени (der, die, das), 

неодређени (ein, eine), нулти, 

присвојни (mein, dein), 

негациони (kein, keine). 

Употреба члана у 

номинативу (субјекат). 

Бројеви: Основни. 

Глаголи 

Глаголска времена: презент. 

Везници: und, oder, aber. 

Личне заменице: 

У номинативу. 

Прилози За место (dort, hier, 

da). 

Реченице 

Изјавне реченице, упитне 

реченице; езависне реченице. 

Ред речи у реченици. 

Ученик разуме краће текстове 

(дужине око 120 речи) о 

конкретним, блиским темама 

из свакодневног живота, 

ослањајући се и на претходно 

стечена знања; учествује у 

кратким дијалозима, размењује 

информације и мишљење са 

саговорником о познатим 

темама и интересовањима; 

изражава своје утиске, 

мишљења и осећања у вези са 

блиским темама; пише на 

једноставан начин о блиским 

темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 

преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик / са 

страног на матерњи, додајући, 

по потреби објашњења и 

обавештења, писмено и 

усмено. 

 

 

 

СТ.1.2.1. Разуме општи 

смисао једноставних краћих 

текстова у вези с блиским 

темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и 

интернационализми. 

СТ.1.2.2. Проналази 

потребне информације у 

једноставним текстовима 

(нпр. огласи, брошуре, 

обавештења, кратке 

новинске вести ). СТ.2.2.2. 

Открива значење непознатих 

речи на основу контекста 

који му је близак. 

 

 

 
Контролна вежба, 

усмено испитивање, 

активност на часу. 

Сумативно и 

формативно 

оцењивање. 

Процена садржи 

опис јаких и 

слабијих страна 

развијености 

језичких 

компетенција и 

предлоге за њено 

даље унапређивање, 

а не само суд о 

нивоу развијености. 

 

 

 

 

 

 

Вербална 

метода, 

дијалошка, 

аудитивна, 

текстуална, 

аудио- 

визуелна 

метода. 

 

 

 

 

 

 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

рад у групи, 

рад у 

пленуму, 

индивидуал 

ни рад. 

 

 

 

 

 

 

 

Уџбеник, 

радна свеска, 

штампани 

материјал, це- 

де, це-де 

плејер. 
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Wir, die 

Klasse 10A 

 

 

 

 

 

 

8 

Именице 
Властите и заједничке (у 

облицима једнине и 

множине: Schule – Schulen), 

са одговарајућим родом. 

Изведене суфиксацијом: 

Übung. Изведене 

префиксацијом: Aufgabe. 

Сложенице: Schulfach. 

Члан Одређени (der, die, das), 

неодређени (ein, eine), нулти, 

присвојни (mein, dein), 

негациони (kein, keine). 

Предлози: um, am. 

Глаголи 
Глаголска времена: презент, 

Ученик разуме краће текстове 

(дужине око 120 речи) о 

конкретним, блиским темама 

из свакодневног живота, 

ослањајући се и на претходно 

стечена знања; учествује у 

кратким дијалозима, размењује 

информације и мишљење са 

саговорником о познатим 

темама и интересовањима; 

изражава своје утиске, 

мишљења и осећања у вези са 

блиским темама; пише на 

једноставан начин о блиским 

темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 

СТ.1.2.1. Разуме општи 

смисао једноставних краћих 

текстова у вези с блиским 

темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и 

интернационализми. 

СТ.1.2.2. Проналази 

потребне информације у 

једноставним текстовима 

(нпр. огласи, брошуре, 

обавештења, кратке 

новинске вести ). СТ.2.2.1. 

Разуме општи смисао и 

релевантне информације у 

текстовима о блиским 

темама из образовног и 

 

 

 

 
Писмени задатак, 

усмено испитивање, 

активност на часу. 

Сумативно и 

формативно 

оцењивање. 

 

 

 

Вербална 

метода, 

дијалошка, 

аудитивна, 

текстуална, 

аудио- 

визуелна 

метода. 

 

 

 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

рад у групи, 

рад у 

пленуму, 

индивидуал 

ни рад. 

 

 

 

 
Уџбеник, 

радна свеска, 

штампани 

материјал, це- 

де, це-де 

плејер. 
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Наставна 

тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а  

Садржај 

 
Исходи 

 
Образовни стандарди 

Праћење и 

вредновање наставе 

и учења 

Начин остваривања програма 

Методе рада 
Облици 
рада 

Наставна 
средства 

  перфект слабих и јаких 

глагола. 

Прилози За време (heute, 

gestern, morgen,...). 

Реченице 

Зависно-сложене реченице 

(als). Ред речи у реченици. 

преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик / са 

страног на матерњи, додајући, 

по потреби објашњења и 

обавештења, писмено и 

усмено. 

јавног контекста. СТ.2.2.2. 

Открива значење епознатих 

речи на основу контекста 

који му је близак. СТ.2.2.3. 

Разуме описе догађаја, 

осећања и жеља у личној 

преписци. 

    

 

 

 

 

 

 
Die Familie 

von Julia 

(Familienfo 

tos, 

Haustiere: 

Wir 

gehören 

auch zur 

Familie) 
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Именице 
Властите и заједничке (у 

облицима једнине и 

множине: Kind– Kinder), са 

одговарајућим родом. 

Изведене суфиксацијом: 

Freundin. 

Изведене префиксацијом: 

Vorteil. Сложенице: 

Familienfoto. 

Члан Одређени (der, die, das), 

неодређени (ein, eine), нулти, 

присвојни (mein, dein), 

негациони (kein, keine). 

Предлози: für, in, über. 

Глаголи Глаголска 

времена: презент, футур. 

Прилози 

За начин (allein, zusammen), 

количину (viel, wenig). 

Реченице 

Зависно-сложене реченице 

(als). Ред речи у реченици. 

Ученик разуме краће текстове 

(дужине око 120 речи) о 

конкретним, блиским темама 

из свакодневног живота, 

ослањајући се и на претходно 

стечена знања; учествује у 

кратким дијалозима, размењује 

информације и мишљење са 

саговорником о познатим 

темама и интересовањима; 

изражава своје утиске, 

мишљења и осећања у вези са 

блиским темама; пише на 

једноставан начин о блиским 

темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 

преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик / са 

страног на матерњи, додајући, 

по потреби објашњења и 

обавештења, писмено и 

усмено. 

СТ.1.2.1. Разуме општи 

смисао једноставних краћих 

текстова у вези с блиским 

темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и 

интернационализми. 

СТ.1.2.2. Проналази 

потребне информације у 

једноставним текстовима 

(огласи, брошуре, 

обавештења, кратке 

новинске вести ). 

СТ.2.2.1. Разуме општи 

смисао и релевантне 

информације у текстовима о 

блиским темама из 

образовног и јавног 

контекста. СТ.2.2.2. Открива 

значење непознатих речи на 

основу контекста који му је 

близак. СТ.2.2.3. Разуме 

описе догађаја, осећања и 
жеља у личној преписци. 

 

 

 

 

 

 

 

Контролна вежба, 

усмено испитивање, 

активност на часу. 

Сумативно и 

формативно 

оцењивање. 

 

 

 

 

 

 

Вербална 

метода, 

дијалошка, 

аудитивна, 

текстуална, 

аудио- 

визуелна 

метода. 

 

 

 

 

 

 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

рад у групи, 

рад у 

пленуму, 

индивидуал 

ни рад. 

 

 

 

 

 

 

 

Уџбеник, 

радна свеска, 

штампани 

материјал, це- 

де, це-де 

плејер. 
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Projektarbe 

it 

 

 

 

5 

Именице 
Властите и заједничке (у 

облицима једнине и 

множине. Изведене 

суфиксацијом. 

Изведене префиксацијом. 

Сложенице. 

Члан 
Одређени (der, die, das), 

Изражава своје утиске, 

мишљења и осећања у вези са 

блиским темама; пише на 

једноставан начин о блиским 

темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 

користи савремене видове 

комуникације у откривању 

културе земаља чији језик 

 

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. 

 

 

Чек-листа – одлике 

успешне 

презентације. 

 

 

Аудио- 

визуелна 

метода 

 
 

Рад у групи, 

рад у 

пленуму, 

индивидуал 

ни рад. 

 

 

Пројектор, 

презентације, 

плакат. 
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Наставна 

тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а  

Садржај 

 
Исходи 

 
Образовни стандарди 

Праћење и 

вредновање наставе 

и учења 

Начин остваривања програма 

Методе рада 
Облици 
рада 

Наставна 
средства 

  неодређени (ein, eine), нулти, 

присвојни (mein, dein), 

негациони (kein, keine), 

показни (dieser, jener). 

Глаголи 

Глаголска времена: презент, 

перфект, футур. Реченице 

Зависно-сложене реченице. 

Ред речи у реченици. 

учи.темама. Излаже унапред 

припремљену кратку 

презентацију на одређену тему 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mein Haus, 

meine Welt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 

Именице Властите и 

заједничке (у облицима 

једнине и множине: Kind– 

Kinder), са одговарајућим 

родом. Изведене 

суфиксацијом: 

Freundin.Изведене 

префиксацијом:Vorteil. 

Сложенице: Familienfoto. 

Члан 

Одређени (der, die, das), 

неодређени (ein, eine), нулти, 

присвојни (mein, dein), 

негациони (kein, keine). 

Предлози: für, in, über. 

Глаголи Глаголска времена: 

презент, футур. 

Прилози За начин (allein, 

zusammen), количину (viel, 

wenig). 

Реченице 
Зависно-сложене реченице 

(als). Ред речи у реченици. 

Ученик разуме краће текстове 

(дужине око 120 речи) о 

конкретним, блиским темама 

из свакодневног живота, 

ослањајући се и на претходно 

стечена знања; учествује у 

кратким дијалозима, размењује 

информације и мишљење са 

саговорником о познатим 

темама и интересовањима; 

изражава своје утиске, 

мишљења и осећања у вези са 

блиским темама; пише на 

једноставан начин о блиским 

темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 

преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик / са 

страног на матерњи, додајући, 

по потреби објашњења и 

обавештења, писмено и 

усмено. 

СТ.1.2.1. Разуме општи 

смисао једноставних краћих 

текстова у вези с блиским 

темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и 

интернационализми. 

СТ.1.2.2. Проналази 

потребне информације у 

једноставним текстовима 

(нпр. огласи, брошуре, 

обавештења, кратке 

новинске вести ). СТ.2.2.1. 

Разуме општи смисао и 

релевантне информације у 

текстовима о блиским 

темама из образовног и 

јавног контекста. СТ.2.2.2. 

Открива значење непознатих 

речи на основу контекста 

који му је близак. СТ.2.2.3. 

Разуме описе догађаја, 

осећања и жеља у личној 

преписци. 

 

 

 

 

 

 

 

Писмени задатак, 

усмено испитивање, 

активност на часу. 

Сумативно и 

формативно 

оцењивање. 

 

 

 

 

 

 

Вербална 

метода, 

дијалошка, 

аудитивна, 

текстуална, 

аудио- 

визуелна 

метода. 

 

 

 

 

 

 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

рад у групи, 

рад у 

пленуму, 

индивидуал 

ни рад. 

 

 

 

 

 

 

 

Уџбеник, 

радна свеска, 

штампани 

материјал, це- 

де, це-де 

плејер. 
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HV, LV, 

Sprechen, 

Schreiben 

 

 

5 

Именице 

Властите и заједничке (у 

облицима једнине и 

множине: Kind– Kinder), са 

одговарајућим родом. 

Изведене суфиксацијом: 
Freundin. 

Проналази, издваја и разуме 

одређену релевантну 

информацију 

унутар препознатљиве врсте 

текста у циљу селективног 

разумевања; разуме кратке и 

једноставне текстове који 

СТ.1.2.1. Разуме општи 

смисао једноставних краћих 

текстова у вези с блиским 

темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и 

интернационализми. 
СТ.1.2.2. Проналази 

 

Усмено испитивање, 

активност на часу. 

Сумативно и 

формативно 

оцењивање. 

Вербална 

метода, 

дијалошка, 

аудитивна, 

текстуална, 

аудио- 

визуелна 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

рад у групи, 

рад у 

пленуму, 

индивидуал 

Уџбеник, 

радна свеска, 

штампани 

материјал, це- 

де, це-де 

плејер. 
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Наставна 

тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а  

Садржај 

 
Исходи 

 
Образовни стандарди 

Праћење и 

вредновање наставе 

и учења 

Начин остваривања програма 

Методе рада 
Облици 
рада 

Наставна 
средства 

  Изведене садрже упутства и савете у потребне информације у  метода. ни рад.  
префиксацијом:Vorteil. циљу детаљног разумевања (уз једноставним текстовима   

Сложенице: Familienfoto. визуелну подршку); разуме (огласи, брошуре,   

Члан општи смисао прилагођеног обавештења, кратке   

Одређени (der, die, das), аудио и видео материјала; новинске вести ). СТ.2.2.2.   

неодређени (ein, eine), нулти, разуме суштину исказа Открива значење непознатих   

присвојни (mein, dein), (са)говорника који разговарају речи на основу контекста   

негациони (kein, keine). о блиским темама, уз који му је близак. СТ.2.5.5.   

Предлози: für, in, über. евентуална понављања и Препознаје формални и   

Глаголи појашњавања; изводи закључке неформални регистар;   

Глаголска времена: презент, после слушања текста о познаје правила понашања и   

футур. познатим темама у вези са разлике у култури, обичајима   

Прилози врстом текста, бројем и веровањима своје земље и   

За начин (allein, zusammen), саговорника, њиховим земље чији језик учи.   

количину (viel, wenig). међусобним односима и    

Реченице намерама, као и у вези са    

Зависно-сложене реченице општим садржајем текста;    

(als).     

Ред речи у реченици.     
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Француски језик 

 
Разред први 

Смер друштвено-језички, природно-математички 

Недељни фонд часова 2 

Годишњи фонд часова 74 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења 

Циљ учења изборног програма други страни језик је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком 

систему и култури и унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну компетенцију, 

оспособи се за писмену и усмену комуникацију и развија сазнајне и интелектуалне способности, као и 

хуманистичке, моралне и естетске ставове. 

Опште предметне компетенције 

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. 

Специфичне предметне компетенције 

Рецепција (слушање и читање) 
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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. 

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. 

Међупредметне компетенције 

Комуникација ( Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, 

телефоном, путем интернета, итд.). Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и 

карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у погледу дужине и намене. Изражава своје ставове, 

мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин. Уме да саслуша излагање саговорника до 

краја и без упадица. 

Компетенција за целоживотно учење (Има позитиван и одговоран однос према учењу. Мотивисан је и 

оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од небитног, изражава 

и образлаже идеје. 

Сарадња (Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара. Поштује правила заједничког рада и 

препознаје своје место и улогу у групи или пару. 
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Решавање проблема (Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и 

односе између њих у светлу претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства.) 

Корелација 

Српски језик – граматика; Енглески језик – граматика, лексика; Математика – основни бројеви, основне 

рачунске операције; Географија – земље, језици и становници; земље немачког говорног подручја и градови. 

Уџбеник 

Мота Ђ., Николовски В., Ракићевић Л., Direkt 1, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за први разред 

гимназије, пета година учења, Издавачка кућа Klett, Београд, 2014. 

Литература за наставника 

M. Denyier, A. Garmendia, M.L. Lions-Olivieri., Version originale rouge, уџбеник и радна свеска, Француски  

језик за први разред гимназије, прва година учења, Издавачка кућа Klett, Београд, 2014. 
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ј 
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в
а  

Садржај 

 

Исходи 

 

Образовни стандарди 
Праћење и 

вредновање N 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 
Наставна 
средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parlez – vous 

français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Именичка група 
Употреба детерминаната: 

одређених, неодређених и 

партитавних чланова; присвојних и 

показних придева; основних, 

редних и апроксимативних бројева; 

неодређених речи; одсуство 

детерминаната (на пример: код 

етикетирања производа fromage de 

brebis, натписа у продавницама и 

установама – boulangerie, banque, 

назива рубрика у шампаним 

медијима – faitsdivers, на знаковима 

упозорења – entrée interite; испред 

именице у позицији атрибута: il est 

boulanger и ислично). 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 у односу на 

именицу: un grand homme/un homme 

grand; un brave homme/un homme 

brave; поређење придева. 

Заменице: личне ненаглашене 

(укључујући заменицу on) и 

наглашене; заменице за директни и 

за индиректни објекат; показне и 
присвојне; упитне и неодређене. 

 

 

Ученик разуме краће 

текстове (дужине око 120 

речи) о конкретним, блиским 

темама из свакодневног 

живота, ослањајући се и на 

претходно стечена знања; 

учествује у кратким 

дијалозима, размењује 

информације и мишљење са 

саговорником о познатим 

темама и интересовањима; 

изражава своје утиске, 

мишљења и осећања у вези 

са блиским темама; пише на 

једноставан начин о блиским 

темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 

преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик / са 

страног на матерњи, 

додајући, по потреби 

објашњења и обавештења, 

писмено и усмено. 

 

 

 

 

 
 

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.2.2.2. Открива 

значење непознатих речи 

на основу контекста који 

му је близак. 

 

 

 

 
Контролна 

вежба, усмено 

испитивање, 

активност на 

часу. Сумативно 

и формативно 

оцењивање. 

Процена садржи 

опис јаких и 

слабијих страна 

развијености 

језичких 

компетенција и 

предлоге за њено 

даље 

унапређивање, а 

не само суд о 

нивоу 

развијености. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вербална 

метода, 

дијалошка, 

аудитивна, 

текстуална, 

аудио- 

визуелна 

метода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

рад у групи, 

рад у 

пленуму, 

индивидуалн 

и рад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уџбеник, 

радна свеска, 

штампани 

материјал, 

це-де, це-де 

плејер. 
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Week-end 

 

 

 

 
8 

Глаголска група 

Глаголски начини и времена: 

презент, сложени перфект, 

имперфект, плусквамперфект, 

футур први индикатива, као и 

перифрастичне конструкција: 

блиски футур, блиска прошлост, 

радња у току être en train de...; il fait 

que, je veux que, j'amerais que 
праћени презентом субјунктива 

Ученик разуме краће 

текстове (дужине око 120 

речи) о конкретним, блиским 

темама из свакодневног 

живота, ослањајући се и на 

претходно стечена знања; 

учествује у кратким 

дијалозима, размењује 

информације и мишљење са 

саговорником о познатим 

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, 

 
Писмени задатак, 

усмено 

испитивање, 

активност на 

часу. Сумативно 

и формативно 

оцењивање. 

 

Вербална 

метода, 

дијалошка, 

аудитивна, 

текстуална, 

аудио- 

визуелна 

метода. 

 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

рад у групи, 

рад у 

пленуму, 

индивидуалн 

и рад. 

 
 

Уџбеник, 

радна свеска, 

штампани 

материјал, 

це-де, це-де 

плејер. 
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Наставна 

тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а  

Садржај 
 

Исходи 
 

Образовни стандарди 
Праћење и 

вредновање N 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 
Наставна 
средства 

  глагола прве групе (Il faut que tu темама и интересовањима; обавештења, кратке     
racontes ça à ton frère), као и изражава своје утиске, новинске вести ). 

рецептивно: Il faut que tu fasses/que мишљења и осећања у вези 2.СТ.2.2.1. Разуме општи 

tu ailles/que tu sois/que tu lises/que tu са блиским темама; пише на смисао и релевантне 
saches/écrives; презент и перфект једноставан начин о блиским информације у текстовима 

кондиционала: Si mes parents me темама из свог окружења и о блиским темама из 

laissaient partir, je viendrais avec toi! подручја интересовања; образовног и јавног 

Si j'avais su, je serais venue plus преноси суштину поруке са контекста. 
tôt;императив (рецептивно): aie un матерњег на страни језик / са 2.СТ.2.2.2. Открива 

peu de patience, n'ayez pas peur; sois страног на матерњи, значење непознатих речи 

sage! додајући, по потреби на основу контекста који 

Партицип презента и герундив. објашњења и обавештења, му је близак. 

Фреквентни униперсонални писмено и усмено. 2.СТ.2.2.3. Разуме описе 
глаголи и конструкције.  догађаја, осећања и жеља у 

Предлози  личној преписци. 

Најчешћи предлози;предложни   

изрази (à, à côté de, au lieu, à   

l’occasion de, à l’aide de; malagré).   

Контраховање члана и предлога   

Прилози За место, за време, за   

начин, за количину.   

Alors –за исказивање последице.   

Прилошки израз quand même – за   

исказивање концесије.   

Место прилога. Прилошке   

заменице en и y.   

Модалитети и форме реченице   

Декларативни,   

интерогативни,екскламативни и   

императивни модалитет.   

Афирмација и негација.   

Реченице са презентима Voici/voilà   

mes parents; il y beaucoup de monde   

ce soir.   

Наглашавање реченичних делова   

помоћу формуле c'est... qui и c'est   

... que.   

Adjectifs 
Tes amis sout 

19 
 Ученик разуме краће 

текстове (дужине око 120 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи 
смисао једноставних 

Контролна 
вежба, усмено 

Вербална 
метода, 

Фронтални 
облик рада, 

Уџбеник, 
радна свеска, 
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Наставна 

тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а  

Садржај 
 

Исходи 
 

Образовни стандарди 
Праћење и 

вредновање N 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 
Наставна 
средства 

mes amis   речи) о конкретним, блиским 

темама из свакодневног 

живота, ослањајући се и на 

претходно стечена знања; 

учествује у кратким 

дијалозима, размењује 

информације и мишљење са 

саговорником о познатим 

темама и интересовањима; 

изражава своје утиске, 

мишљења и осећања у вези 

са блиским темама; пише на 

једноставан начин о блиским 

темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 

преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик / са 

страног на матерњи, 

додајући, по потреби 

објашњења и обавештења, 
писмено и усмено. 

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 ). .СТ.2.2.1. 

Разуме општи смисао и 

релевантне информације у 

текстовима о блиским 

темама из образовног и 

јавног контекста. .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. 

испитивање, 

активност на 

часу. Сумативно 

и формативно 

оцењивање. 

дијалошка, 

аудитивна, 

текстуална, 

аудио- 

визуелна 

метода. 

рад у пару, 

рад у групи, 

рад у 

пленуму, 

индивидуалн 

и рад. 

штампани 

материјал, 

це-де, це-де 

плејер. 

 

 

 

 
Projets 

J’adore, 

j’aimerais 

 

 

 

 

 
5 

 Изражава своје утиске, 

мишљења и осећања у вези 

са блиским темама; пише на 

једноставан начин о блиским 

темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 

користи савремене видове 

комуникације у откривању 

културе земаља чији језик 

учи.темама. Излаже унапред 

припремљену кратку 

презентацију на одређену 

тему 

 

 

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. 

 

 

 

 
Чек-листа – 

одлике успешне 

презентације. 

 

 

 

 
Аудио- 

визуелна 

метода 

 

 

 

Рад у групи, 

рад у 

пленуму, 

индивидуалн 

и рад. 

 

 

 

 
Пројектор, 

презентације, 

плакат. 

 
Jour apres 

jour 

 
 

18 

Основни типови сложених 

реченица 

Координиране реченице са 

везницима et, ou, mais, ni и 
рилозима/ прилошким изразима 

Ученик разуме краће 

текстове (дужине око 120 

речи) о конкретним, блиским 

темама из свакодневног 
живота, ослањајући се и на 

2.СТ.1.2.1. Разуме општи 

смисао једноставних 

краћих текстова у вези с 

блиским темама, у којима 
преовлађују фреквентне 

Писмени задатак, 

усмено 

испитивање, 

активност на 
часу. Сумативно 

Вербална 

метода, 

дијалошка, 

аудитивна, 
текстуална, 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

рад у групи, 
рад у 

Уџбеник, 

радна свеска, 

штампани 

материјал, 
це-де, це-де 
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Наставна 

тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а  

Садржај 

 

Исходи 

 

Образовни стандарди 
Праћење и 

вредновање N 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 
Наставна 
средства 

  c'est pourquoi, donc, puis, pourtant, претходно стечена знања; речи и интернационализми. и формативно аудио- пленуму, плејер. 

par contre, par conséquent, au учествује у кратким 2.СТ.1.2.2. Проналази оцењивање. визуелна индивидуалн  

contraire. дијалозима, размењује потребне информације у  метода. и рад.  

Зависне реченице: релативне са информације и мишљење са једноставним текстовима     

заменицама qui, que,où, и dont; саговорником о познатим (нпр. огласи, брошуре,     

компаративне са темама и интересовањима; обавештења, кратке     

везницима/везничким изразима изражава своје утиске, новинске вести ).     

comme, autant... que, le mé ... que, мишљења и осећања у вези 2.СТ.2.2.1. Разуме општи     

plus...que, mois...que; временске са са блиским темама; пише на смисао и релевантне     

везницима/везнчким изразима једноставан начин о блиским информације у текстовима     

quand, avant que/avant de + темама из свог окружења и о блиским темама из     

инфинитв, chaque fois que, pendant подручја интересовања; образовног и јавног     

que, après que, depuis que; узрочне преноси суштину поруке са контекста.     

са везницима parce que и puisque; матерњег на страни језик / са 2.СТ.2.2.2. Открива     

(рецептивно) концесивне и страног на матерњи, значење непознатих речи     

опозитивне са везницима bien que додајући, по потреби на основу контекста који     

и alors que; финалне са везницима објашњења и обавештења, му је близак.     

pour que/pour + инфинитив и afin писмено и усмено. 2.СТ.2.2.3. Разуме описе     

que/afin de + инфинитив;  догађаја, осећања и жеља у     

хипотетичне са везником si  личној преписци.     

(вероватни, могући и иреални       

потенцијал): реченице са que у       

функцији објекта (нпр. Nous       

espérons que tu réussiras ton       

examen); слагање времена у       

објекатским реченицама.       
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Наставна 

тема 

Б
р

о
ј 

ч
ас

о
в
а  

Садржај 

 

Исходи 

 

Образовни стандарди 
Праћење и 

вредновање N 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 
Наставна 
средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
On fait les 

boutiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 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 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; 

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.2.2.2. Открива 

значење непознатих речи 

на основу контекста који 

му је близак. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено 

испитивање, 

активност на 

часу. Сумативно 

и формативно 

оцењивање. 

 

 

 

 

 

 

 

Вербална 

метода, 

дијалошка, 

аудитивна, 

текстуална, 

аудио- 

визуелна 

метода. 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтални 

облик рада, 

рад у пару, 

рад у групи, 

рад у 

пленуму, 

индивидуалн 

и рад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уџбеник, 

радна свеска, 

штампани 

материјал, 

це-де, це-де 

плејер. 
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Грађанско васпитање 

 

Разред Први 

Смер Друштвено језички; Природно-математички 

Недељни фонд часова 1 

Годишњи фонд часова 37 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења: 

Циљ учења 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 демократске вредности. 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. 

Опште предметне компетенције: 

компетенција за целоживотно учење, одговорно учешће у демократском друштву, комуникација, рад са 

подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. То се постиже на тај начин 

што ученици путем истраживачког и пројектног рада остварују исходе који су дати на нивоу теме и целог 

програма. Ослонац за остваривање програма представља опште упутство које се односи на све изборне програме, 

као и упутство које изражава специфичности програма грађанског васпитања 

Корелација: 

Географија, Физичко васпитање 
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Наставна 

тема 
Б

р
о

ј 

ч
ас

о
в
а  

Садржај 

 
Исходи 

Праћење и 

вредновање 

Начин остваривања програма 

Методе 
рада 

Облици 
рада 

Наставна 
средства 

 

 

 

 

 
 

Безбедност 

 

 

 

 

 
 

19 

 

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? 

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; 

 

 

 

 

 
Активности 

ученика на часу 

М
о

н
о

л
о

ш
к
а;

 Д
и

ја
л
о

ш
к
а;

 

Д
и

ск
у

си
ја

; 
Д

ем
о

н
ст

р
ац

и
ја

; 

И
ст

р
аж

и
в
ач

к
е 

м
ет

о
д

е;
 

  

Г
р

у
п

н
и

 

 

 

Хамер, 

фломастери 

, лап топ, 

мобилни 

телефон, 

пак папир, 

лепљива 

трака 

  

Г
л
о

б
ал

и
за

ц
и

ја
 

 

 

 

 

 

 

 

18 

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? 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 
Активности 

ученика на часу 

  

Г
р

у
п

н
и

 

 

 

 

 
Хамер, 

фломастери 

, лап топ, 

мобилни 

телефон, 

пак папир, 

лепљива 

трака 
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План
 
за први разред садржи листу од шест изборних програма са фондом од једног часа недељно. 

Програми су из различитих области – природне, друштвене науке, уметност, здравље. Неки од ових програма су у 

плану само за први и други разред, а два програма ученици могу да бирају током целокупног гимназијског 

школовања. Са ове листе школа је у обавези да ученицима, у складу са својим могућностима, понуди четири 

изборна програма од којих ученик бира два. 

Ученици се из изборних програма оцењују, а оцена улази у општи успех. 

После првог разреда ученик има право да промени изборни програм. Из тог разлога, програми су 

конципирани тематски, односно кроз заокружене тематске целине, које се могу изучавати независно. Ученици се 

могу охрабривати да мењају изборне програме из разреда у разред како би били у контакту са више различитих 

области и тестирали своја професионална интересовања. 

Пре избора програма ученици и њихови родитељи се морају упознати са програмима путем различитих 

презентација (на часу одељенског старешине, на родитељском састанку, путем сајта школе, лифлета и др.). 

Групе за изборне програме не могу имати мање од 15 ученика. 

 

На основу изјашњавања наставника заинтересованих за реализацију наставе и учења ИЗБОРНИХ 

ПРОГРАМА за први разред гимназије, ученицима смо понудили 4 изборна предмета: 

Језик, медији и култура, 

Појединац, група, друштво, 

Образовање за одрживи развој, 

Уметност и дизајн, 

Примењене науке 

Здравље и спорт 

 

 

Језик, медији и култура 

 
Разред Први 

Смер Природно-математички; друштвено-језички 

Недељни фонд часова 1 

Годишњи фонд часова 37 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења: 

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. 

Опште предметне компетенције 
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Компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање 

проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву. 

Међупредметне компетенције 

Дигитална компетенција (ученик: уме да претражује, процењује релевантност и поузданост, анализира 

и систематизује информације у електронском облику користећи одговарајућа ИКТ средства; помоћу ИКТ уме да 

представи, оргaнизуje, структурира и форматира информације користећи на ефикасан начин могућности датог 

ИКТ средства; ефикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу); Компетенција за целоживотно учење 

(ученик: уочава структуру градива, активно селектује познато од непознатог, битно од небитног; уме да резимира 

и елаборира основне идеје, Ефикасно користи различите стратегије учења, прилагођава их природи градива и 

циљевима учења; препознаје и продукује аргументацију за одређену тезу, разликује аргументе према снази и 

релевантности; уме да процени сопствену успешност у учењу; идентификује тешкоће у учењу и зна како да их 

превазиђе; Одговорно учешће у демократском друштву Својим активностима у школи и заједници афирмише 

дух толеранције, равноправности и дијалога; Изражава на афирмативан начин свој идентитет и поштује другачије 

културе и традиције и тако доприноси духу интеркултуралности); Комуникација (Активно доприноси неговању 

културе дијалога, уважавању и неговању различитости и поштовању основних норми комуникације; Уважава 

саговорника – реагује на садржај комуникације, а не на личност саговорника; Активно доприноси неговању 

културе дијалога, уважавању и неговању различитости и поштовању основних норми комуникације; користи на 

одговарајући и креативан начин језик и стил комуникације који су специфични за поједине научне, техничке и 

уметничке дисциплине); Рад са подацима и информацијама (Зна да је за разумевање догађаја и доношење 

компетентних одлука потребно имати релевантне и поуздане податке; прави разлику између јавних и приватних 

података, зна које податке може да добије од надлежних институција и користи основна правила чувања 

приватности података;користи информационе технологије за чување, презентацију и основну обраду података; 

Решавање проблема (Ученик проналази/ осмишљава могућа решења проблемске ситуације); Сарадња 

(Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе, усаглашавању и остварењу заједничких 

циљева; Активно слуша и поставља релевантна питања поштујући саговорнике и сараднике, а дискусију заснива 

на аргументима; Конструктивно доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима и при томе поштује друге 

као равноправне чланове групе; Учествује у критичком, аргументованом и конструктивном преиспитивању рада 

групе и доприноси унапређењу рада групе; Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групног рада на 

одговоран, истрајан и креативан начин). 

Корелација 

Историја (историјске личности); Информатика (power point prez, cobbis, excel); Српски језик и 

књ.(стилске фигуре, стил, начин изражавања, дикција); Психологија (асертивна ком, (не)вербална ком, емоције, 

конфликти, мотивација, технике учења, памћење); Социолигија (кич и шунд); Ликовна култ.(ликовна уметност 

различитих култ); Енглески, немачки, француски језик (ученици користе литературу на страном језику, као и 

начине изражавања на овим језицима, и примере из културе и традиције људи који живе на овим говорним 

подручјима); Латински језик (порекло одређених појмова, употреба латинских цитата). 

Литература за наставника 

– Карнеги, Дејл; Психологија успеха IV, Како брзо и лако савладати говорничку вештину; Политика; 

Београд, 2006. 

– Karnegi, Dejl; Javni nastup; Admiral books; Beograd, 2013. 

– Рељић, Слободан; Медији и Трећи светски рат: сматрајте се мобилисаним; Catena mundi; Београд, 

2016. 

– Бјелица, Михаило; Јевтовић, Зоран; Историја новинарства; Мегатренд универзитет примењених наука; 

Београд, 2006. 

– Асертивна комуникација https://koucingcentarsinergija.com/2016/07/25/asertivnost/ 

– Кликовац, Душка; Језик и моћ – Огледи из социолингвистике и стилистике; Библиотека XX век: Круг; 

Београд, 2008. 

– Keno, Rejmon; Stilske vežbe; Izdavačko preduzeće „Rad“ Beograd; Beograd, 1999. 

– Извештај Гимназије у Чачку за школску 2017/18. годину, Гимназија Чачак, Чачак 2018. године, стр: 108- 

133 

https://koucingcentarsinergija.com/2016/07/25/asertivnost/
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Исходи 

Праћење и вредновање наставе и 

учења 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада Наставна средства 
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И
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А
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Увод у програм. Шта јавни 

наступ чини успешним? Савети 

за успешан јавни наступ. 

Вербална и невербална 

комуникација у јавним 

наступима. Асертивна 

комуникациja. 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. 

 Начин на који ученик учествује у    

  активностима, како прикупља податке,    

  како аргументује, евалуира,    

  документује; Како ученици сарађују    

  међусобом, како решавају сукобе   Текстуална (чек листе 
  мишљења, како превазилазе тешкоће   за Јавни наступ, 
  да ли показују критичко мишљење   анкете и упитници на 
 разликује успешан од уместо критицизам; праћење   тему Јавни наступ,; 
 неуспешног јавног напредовања рада групе; самопроцена   Аудио-визуелна 
 наступа; ученика. Процена групног рада:   (познати говори 
 препознаје говор тела у Рад у групи; Познавање тематике;   прошлости и 
 јавним наступима; Решавање задатака. Монолошка,  садашњости, 

 

 
15 

разматра јавни наступ са 

становишта утицаја који 

говорник жели да 

постигне; 

препознаје елементе 

манипулације у јавном 

Вредновање рада на пројекту: 
колико јасно ученик дефинише 
проблем; колико прецизно одређује 
циљ пројекта; да ли консултује 
различите изворе информација; да ли 
доводи у везу избор активности 

дијалошка; 

Метода 

демонстраци 

је; 

Рад на 

тексту; 

Фронтални 

Рад у пару; 

Рад у 

пленуму; 

Рад у групи; 

различити сајтови, 

линкови); 

Визуелна (примери 

неверб комуникације); 

Техника (моб тел, лап 

топ,пројектор); 
 наступу и критички се пројекта са проблемом и циљем; да ли ИКТ методе;  Power Point 
 према њима поставља; показује креативност у осмишљавању   презентације 
 демонстрира правила активности; колико пажљиво   (презентовање 
 успешног јавног наступа; прикупља податке; да ли се придржава   подтема за Јавни 
  процедура; да ли правилно обрађује   наступ). 
  податке; да ли закључке доноси на    

  основу валидних података; да ли и на    

  који начин документује активности на    

  пројекту; квалитет завршне    

  презентације; како помаже другима;    

  како сарађује; како дели информације    

  од значаја за пројекат.    
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   Начин на који ученик учествује у    

   активностима, како прикупља податке,    

 Медији као средство  како аргументује, евалуира,    

 информисања, образовања, критички се односи према документује; Како ученици сарађују    

 забаве, ширења културе, медијским садржајима, међусобом, како решавају сукобе    

 манипулације. разликује чињенице од мишљења, како превазилазе тешкоће   Текстуална 
 Представљање деце и младих у интерпретације; да ли показују критичко мишљење   (дневна штампа, 
 медијима, њихова употреба и бира медијске садржаје уместо критицизам; праћење   часописи, чек листа); 
 злоупотреба. руководећи се њиховим напредовања рада групе; самопроцена   Аудио-визуелна 
 Медијске поруке. Стереотипи. квалитетом и сопственим ученика. Процена групног рада:   (различити видови 
 Дискриминација. Лажне вести. потребама; Рад у групи; Познавање тематике;   медија,различити 
 Манипулација. изражава негативан став Решавање задатака. Монолошка,  линкови, сајтови); 

 

 
11 

Сензационализам у медијима. 

Угрожавање приватности људи 

ради добијања ексклузивних 

вести. Култура и некултура у 

медијима. 
Говор мржње у медијима. 

према препознатим 

примерима медијске 

некултуре и злопупотребе 

медија; одговорно креира 

и шаље поруке 
посредством медија; 

Вредновање рада на пројекту: 
колико јасно ученик дефинише 

проблем; колико прецизно одређује 
циљ пројекта; да ли консултује 
различите изворе информација; да ли 
доводи у везу избор активности 

дијалошка; 

Метода 

демонстраци 

је; 

Рад на 

тексту; 

Фронтални 

Рад у пару; 

Рад у 

пленуму; 

Рад у групи; 

Визуелна 

(фотографије у 

медијима); 

Техника (моб тел, лап 

топ,пројектор); 
Power Point 

 Слобода говора – употреба и препозна примере пројекта са проблемом и циљем; да ли ИКТ методе;  презентације 
 злоупотреба, законска угрожавања права на показује креативност у осмишљавању   (презентовање 
 регулатива. слободу говора и примере активности; колико пажљиво   подтема теме Медији) 
 Креирање медијског садржаја. угрожавања приватности прикупља податке; да ли се придржава    

 Одговорност и моралност. Моћ људи; разликује моћи и процедура; да ли правилно обрађује    

 утицаја и ограничења ограничења различитих податке; да ли закључке доноси на    

 различитих медија. Медији – медија; предвиђа даљи основу валидних података; да ли и на    

 фактор формирања или праћења развој медија, његове који начин документује активности на    

 укуса јавности? Будућност предности и опасности; пројекту; квалитет завршне    

 медија.  презентације; како помаже другима;    

   како сарађује; како дели информације    

   од значаја за пројекат.    
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Шта означава култура: начин 

 Начин на који ученик учествује у 

активностима, како прикупља податке, 

како аргументује, евалуира, 

документује; Како ученици сарађују 

међусобом, како решавају сукобе 

мишљења, како превазилазе тешкоће 

да ли показују критичко мишљење 

уместо критицизам; праћење 

напредовања рада групе; самопроцена 

ученика. Процена групног рада: 

Рад у групи; Познавање тематике; 

Решавање задатака. 

Вредновање рада на пројекту: 

колико јасно ученик дефинише 

проблем; колико прецизно одређује 

циљ пројекта; да ли консултује 

различите изворе информација; да ли 

доводи у везу избор активности 

пројекта са проблемом и циљем; да ли 

показује креативност у осмишљавању 

активности; колико пажљиво 

прикупља податке; да ли се придржава 

процедура; да ли правилно обрађује 

податке; да ли закључке доноси на 

основу валидних података; да ли и на 

који начин документује активности на 

пројекту; квалитет завршне 

презентације; како помаже другима; 

како сарађује; како дели информације 
од значаја за пројекат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Монолошка, 

дијалошка; 

Метода 

демонстраци 

је; 

Рад на 

тексту; 

ИКТ методе; 

  

 

 

 

 

 

 
Текстуална (текстови 

о култури); 

Аудио-визуелна 

(кратки филмови, 

музика, линкови, 

сајтови); 

Техника (моб тел, лап 

топ,пројектор); 

Power Point 

презентације 

(презентовање 

подтема теме 

Вредности); 

 облачења људи, обичаје,   

 породични живот, обрасце   

 провођења слободног времена,   

 начине рада и стварања,   

 религијске обреде? Примери   

 друштва/културе: британско,   

 немачко, јапанско, упореди различите  

 латиноамеричко.. вредносне категорије,  

 Вредности и вредносни судови одабере прихватљиву и  

 (добро – лоше; добро – зло; лепо образложи избор;  

 – ружно; свето – световно; издвоји комерцијалне  

 корисно – штетно; пријатно – садржаје који обликују Фронтални 
 непријатно; тачно – нетачно; ставове/вредности, Рад у пару; 

11 успешно – неуспешно; истинито препозна скривена Рад у 
 – лажно; пристојно – значења и критички их пленуму; 
 непристојно; уметничко – испита упоређујући их са Рад у групи; 
 неуметничко. другим изворима;  

 Комерцијални садржаји у вреднује културне  

 различитим медијима (рекламе, догађаје, самостално из  

 скривене поруке, поруке које су одабира и посећује.  

 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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Појединац, група и друштво 

 

Разред Први 

Смер оба 

Недељни фонд часова 1 

Годишњи фонд часова 37 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику РС - Просветном гласнику'' број 

12/2018. 

Циљ учења овог изборног програма је оспособљавање 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 конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом 

динамичком друштву. 

Међупредметне компетенције 

Компетенција за целоживотно учење (одваја битно од небитног, ефиксано користи различите методе 

учења, разликује чињенице од ставова, уме да); Вештина комуникације (познавање различитих врста 

комуникације, уме усмено и писмено да искаже одређени садржај писмено и усмено, уважава саговорника, 

израђава своје ставове и мишљења, осећања и вредности на позитиван и аргументован начин); Рад са подацима и 

информацијама (уме да процењује поузданост података, користи информационе технологије за чување и, 

презентацију и основну обраду података); Дигитална компетенција (сигурна и критичка употреба електронских 

медија на послу, у слободном времену и комуницирању); Решавање проблема (ученик испитује проблемску 

ситуацију, проналати могућа решења, примењујњ изабрана решења и прати њихову примену, вреднује примену 

решења и идентификује добре и лоше стране,)’ Вештина сарадње (конструктивно, аргументовано и креативно 

доприноси раду групе, доприноси постизању говора, активно слуша и поставља релевантна питања, ангажује се у 

реализацији преузетих обавеза у оквиру групе, учествује у критичком, аргументованом и конструктивном 

преиспитивању рада групе и доприноси унапређењу рада групе); Одговорно учешће у демократском друштву 

(активно учествује у животу школе и заједнице тако што поштује друге учеснике као једнако вредне аутономне 

особе и њихова људска и мањинска права и тако што се супротставља различитим формама насиља и 

дискриминације, својим активностима у школи и заједници афирмише дух толеранције, равноправности и 

дијалога, критички и аргументовано учествује у разматрању отворених питања за која је заинтересован поштујући 

разлике у мишљењу и интересима и даје лични допринос постизању договора, има осећање припадности 

одређеним културним заједницама, локалној заједници, региону у којем живи, ширем друштву, држави Србији и 

међународним организацијама у које је Србија укључена, изражава на афирмативан начин свој идентитет и 

поштује другачије културе и традиције и тако доприноси духу интеркултуралности, залаже се за солидарност и 

учествује у хуманитарним активностима; Брига за здравље (подразумева правилну исхрану, бављење спортом, 

превенцију болести зависности); Еколошка компетенција (подразумева разумевање и спремност на агажовање у 

заштити природе и природних ресурса); Естетска компетенција (подразумева прихватање важности креативности 

и естетских вредности у медијима и свим уметностима; позитивно вреднује допринос културе и уметности развоју 

људске заједнице; свестан је међусобних утицаја културе, науке, уметности и технологије. показује осетљивост за 

естетску димензију у свакодневном животу и има критички однос према употреби и злоупотреби естетике, повезује 

уметничка и културна дела са историјским, друштвеним и географским контекстом њиховог настанка; 

Предузетничка компетенција (ученик уме да идентификује и адекватно представи своје вештине и способности) 

Корелација 

Филозофија (демократско одлучивање, вредности - општељудске и појединачне,естетски ставови, 

отуђеност, методологија истраживања), историја (вође кроз историју, расизам), психологија (особине вође-

темперамент,тип личности, вредности и узори), грађанско васпитање (одлучивање у групи, доношење правила), 
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социологија (покрети и идеје које су утицале на промену начина живота, истраживачке методе). 

Литература за наставника: 

100 великих вођа, Брајан Муни 

Психологија политичких лидера, Лазар Марићевић Појам ауторитета, Александар Кожев 

Биљана Милојевић Апостоловић, Психологија за II разред гимназије Андреј Митровић, Време 

нетрпељивих 
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20 

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? 

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; 

 

 

 

активност, 

сарадња, придржавање 

договора; начин 

прикупљања и обраде 

података, аргументација, 

квалитет постављених 

питања; уочавање веза 

међу појавама; 

налажење примера; 

прихватање другачијег 

става; прецизност 

одређивања циља 

пројекта; квалитет 

завршне презентације; 

 

 

 

радионица, 

вођени 

разговор,симула 

ција 

демократског 

одлучивања, 

упоредна 

анализа, 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстрациона 

, илустративна, 

метода рада на 

тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални, 

групни , 

индивидуалн 

и, рад у пару, 

 

интернет форуми, 

јутјуб канали, 

формулари, чек 

листе, социјални 

експерименти, 

филмови, 

историјски 

актуелни 

догађаји, 

биографије и 

аутобиографије 

вођа, медијске 

вести, писма, 

мемоари, 

резултати 

истраживања, 

филмови, књиге, 

званични сајтови 

репрезентативних 

установа. 
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17 

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. 

 

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. 

 

 

 

активност, 

сарадња, 

придржавање договора; 

начин прикупљања и 

обраде података, 

аргументација, квалитет 

постављених питања; 

уочавање веза међу 

појавама; налажење 

примера; прихватање 

другачијег става; 

прецизност одређивања 

циља пројекта; квалитет 

завршне презентације; 

 

 

 

 
радионица, 

вођени 

разговор,симула 

ција 

демократског 

одлучивања, 

упоредна 

анализа, 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстрациона 

, илустративна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтални, 

групни , рад у 

пару, 

 

интернет форуми, 

јутјуб канали, 

формулари, чек 

листе, социјални 

експерименти, 

филмови, 

историјски 

актуелни 

догађаји, 

биографије и 

аутобиографије, 

медијске вести, 

писма, мемоари, 

резултати 

истраживања, 

филмови, књиге, 

званични сајтови 

репрезентативних 

установа, закони и 

правилници 
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Образовање за одрживи развој 

 
Разред Први 

Смер Природно математички, Друштвено језички 

Недељни фонд часова 1 

Годишњи фонд часова 37 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном 

гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења: 

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 кроз 

перспективу будућности. 

Програм доприноси развијању Кључних компетенција за целоживотно учење: комуникација на 

матерњем језику, математичке, научне и технолошке компетенције, дигитална компетенције, учење учења, 

друштвене и грађанске компетенције, осећај за иницијативу и предузетништво, културолошка освешћеност и 

изражавање. 

Програм доприноси развијању Општих, међупредметних компетенција: компетенција за целоживотно 

учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у 

демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

Међупредметне компетенције: 

Рад са подацима и информацијама, Решавање проблема, 

Сарадња, 

Одговорно учешће у демократском друштву, 

Комуникација (ученик активно доприноси неговању културе дијалога, уважавању и неговању 

различитости и поштовању основних норми комуникације; Ученик познаје специфичне карактеристике различитих 

модалитета комуникације (усмена и писана, непосредна и посредована комуникација); Уме јасно да искаже 

одређени садржај, усмено и писано, и да га прилагоди захтевима и карактеристикама ситуације: поштује жанровске 

карактеристике, ограничења у погледу дужине, намену презентације и потребе аудиторијума; Уважава саговорника 

– реагује на садржај комуникације, а не на личност саговорника; идентификује позицију (тачку гледишта) 

саговорника и уме да процени адекватност аргументације и контрааргументације за ту позицију; изражава своје 

ставове, мишљења, осећања, вредности на позитиван, конструктиван и аргументован начин како би остварио своје 

циљеве и проширио разумевање света, других људи и заједница; Ученик користи на одговарајући и креативан 

начин језик и стил комуникације који су специфични за поједине научне, техничке и уметничке дисциплине. 

Одговоран однос према здрављу, Одговоран однос према околини, 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

Међупредметне корелације 

Биологија (Вода и Ваздух- Биљни и животињски свет у водама, загађеност вода и утицај на живи свет, 

Загађеност ваздуха и његов утицај на живи свет планете) ; Хемија (Вода и Ваздух- Повећања киселости мора и 

океана, Кисели оксиди у ваздуху и појава киселих киша, Физика (Агрегатна стања воде); Географија (Ваздушни 
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омотач земље). 

Литература за наставника: 

материјал и ресурси са сајта ОЕЦД-а, публикације Циљеви за одрживи развој до 2030 (УНЕСКО); 

Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives (2030) на чијем се крају налази списак 

одабраних вебсајтова који се односе на одрживи развој, различитих организација и инцијатива и радног материјала за 

наставнике и ученике. 

Извори информација за истраживачки рад су и публикације (издања) и сајтови следећих институција: 

Светске здравствене организације; Института за светске ресурсе; Министарства заштите животне средине; 

Републичког завода за статистику; Регионалног центра за животну средину; Републичког хидрометеоролошког 

завода; Института за јавно здравље Батут; Агенције за заштиту животне средине; Центра за промоцију науке; 

Водопривреде Србије; 

Електропривреде Србије; Србијашума; Истраживачке станице Петница; Националне географије; Светске 

организације за природу; Научних клубова при регионалним центрима за стручно усавршавање и других домаћих и 

међународних организација чије су теме у складу са циљем овог програма. 

Препоручени извори информација за рад на модулу ВОДА: 

Републичка дирекција за воде; 

Међународна комисија за заштиту реке Дунав; Дунавска кутија; 

Недељни билтен о квалитету воде који објављује Агенција за заштиту животне околине 

http://www.sepa.gov.rs/download/nedeljni_bilten_kvalitet_voda.pdf ; 

Информације о хаваријским загађењима; 

http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=320&id=2015&akcija=showExternal ; 

Утицај квалитета воде на здравље: http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=149; 

Подаци о водостају: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/prognoza/prognoza_voda.php и 

http://www.hidmet.gov.rs/ciril/prognoza/hbv/index.php; 

Годишњи преглед водостаја већих река у Србији: 

http://www.hidmet.gov.rs/latin/hidrologija/godisnje/index.php. 

http://www.sepa.gov.rs/download/nedeljni_bilten_kvalitet_voda.pdf
http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=320&amp;id=2015&amp;akcija=showExternal
http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=149
http://www.hidmet.gov.rs/ciril/prognoza/prognoza_voda.php
http://www.hidmet.gov.rs/ciril/prognoza/hbv/index.php
http://www.hidmet.gov.rs/latin/hidrologija/godisnje/index.php


 

 

 

Наставна 

тема 
Б

р
о

ј 

ч
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Садржај 

Исходи/На крају прог разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Праћење и 

вредновање 

Начин остваривања програма 

Методе 
рада 

Облици 
рада 

Наставна средства 

 

 

 

 

 

 
Вода 

 

 

 

 

 

 
18 

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? 

 

 
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; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Активност на часу 

Сарадња са осталим 

члановима групе. 

Испољавање 

иницијативе. 

Предвиђа 

последице. 

Показује 

креативност у 

осмишљању 

активности и даје 

креативна решења. 

Изводи закључке. 

Правилно 

обрађиванје 

података. 

Документација 

активности на 

пројекту. 

Квалитет завршне 

презентације. 
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и
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Г
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н
и
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Текстуалне (Чламци из 

часописа национална 

географија и Хемијски 

преглед, Хемиски есеји о 

молекулима и њихова 

примена, Живорад 

Чековић, Вода молекул 

земаљског живота) 

Визуелне (фотографије, 

црттежи) 

Аудио- визуелни (Ocean 

acidification- the evil 

twin of climate change) 

Пп презентација 

 

 

 

 
 

Ваздух 

 

 

 

 
 

9 

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? 

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; 

Текстуалне (Чламци из 

часописа национална 

географија и Хемијски 

преглед аеросолима, 

Хемиски есеји о 

молекулима и нјихова 

примена, Живорад 

Чековић); Визуелне 

(фотографије, црттежи) 

Аудио- визуелни 

(Filmovi); ППТ 

 

 

 
 

Одрживи 

градови 

и насеља 

 

 

 

 
 

10 

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? 

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; 

унапређује очување непосредног окружења сопст. 

активностима; својим активностима афирмише 

одрживо уређење простора у свом непосредном 

окружењу. 

Текстуалне (Чламци из 

часописа национална 

географија и Хемијски 

преглед, Хемиски есеји 

о молекулима и нјихова 

примена, Живорад 

Чековић), Визуелне 

(фотографије, црттежи) 

Аудио- визуелни 

(Filmovi); ППТ 
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Прва београдска гимназија 

 

Уметност и дизајн 

  

Разред Први 

Смер Друштвено језички и прирпдно математички 

Недељни фонд часова 1 

Годишњи фонд часова 37 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - 

Просветном гласнику'' број 12/2018. 

Циљеви учења 

ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, 

радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се 

континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице. 

Опште предметне компетенције 

Изборни предмет уметност и дизајн омогућава ученицима: да се упознају са дешавањима и појавама 

у уметности данас; да открију како се повезују различите уметности, као и уметност и наука; да развијају 

опажање и креативне идеје; да уче како да користе различите податке као подстицај за стваралачки рад; да 

уче како да ефикасно сарађују и комуницирају, како да презентују радове и идеје; да размишљају, размењују 

мишљења и формирају вредносне судове, као и да остваре потребу да се изражавају у одабраним 

уметничким дисциплинама и медијима. 

Међупредметне компетенције 

Комуникација (активно доприноси неговању културе дијалога, уважава саговорника - реагује на 

садржај комуникације а не на личност саговорника) естетичка компетенција (исказује утисак о естетичким 

квалитетима уметничких дела, презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију), рад са 

подацима и информацијама (зна да је за разумевање уметнности и доношење компетентних одлука потребно 

имати релевантне и поуздане податке, прави разлику између јавних и приватних података, зна које податке 

може да добије од надлежних институција) сарадња (конструктивно, аргументативно и креативно доприноси 

раду групе, усаглашавању и остварењу заједничких циљева, активно слуша и поставља релевантна питања 

поштујући саговорнике и сараднике а дискусију заснива на аргументима, поштује друге као равноправне 

чланове групе и доприноси унапређењу рада групе) 

Корелација 

историја (одлике религија у старом веку, друштвене и политичке прилике средњи и нови век, 

савремено доба), књижевност (илуминација рукописа, Мирослављево јеванђеље, грчка митологија), музичка 

култура (музика барокаи романтизма - опера Верди и Вагнер,савремени музички облици) 

Уџбеник: 

Литература за наставника: H.W. Janson Општа историја уметности, Ђина Пискел Историја 

уметности, интернет извори: Википедија и Пинтерест 
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Наставна тема 

Број 

часова 

 
Садржај 

 
Исходи 

Праћење и вредновање 

наставе и учења 

Начин остваривања програма 

Методе рада 
Облици 
рада 

Наставна средства 

 

 

 

 
Инспирација 

 

 

 

20 

 

-уметничка дела 

као инспирација 

-природа као 

инспирација 

-модни трендови 

-стилови у 

уметности 

-користи одабрану 

информацију као подстицај за 

стваралачки рад; 

-презентује идеју, примере или 

рад према договореним 

критеријумима; учествује у 

осмишљавању, планирању и 

реализацији једноставног 

пројекта; презентује идеју, 

примере или рад према 

договореним критеријумима 

 

 

Активност ученика 

појединачно и у групи 

-напредовање у 

комуникацији (у визуелном, 

вербалном и писаном 

изражавању) 

-напредовање у раду са 

подацима (визуелним 

текстуалним и 

аудиовизуелним) 

-напредовање у развијању и 

примени идеја (способност 

да се нађе веза међу 

појавама, навођење 

примера, извођење 

закључака, давање 

креативних решења) 

 

 

-монолошко- 

дијалошка 

-демонстративно 

илустративна 

-икт метода 

 

 

 

-фронтални 

-рад у 

групи 

 

 

 

-визелна 

-текстуална 

-аудитивна 

 

 

 

 
Обједињене 

уетности 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 

 
-Уметничка дела 

као инспирација 

-Природа као 

инспирација 

-Модни трендови 

-Стилови у 

уметности 

 

користи одабрану информацију 

као подстицај за стваралачки 

рад; презентује идеју, примере 

или рад према договореним 

критеријумима; учествује у 

осмишљавању, планирању и 

реализацији једноставног 

пројекта; презентује идеју, 

примере или рад према 

договореним критеријумима 

 

 

 
-монолошко- 

дијалошка 

-демонстративно 

илустративна 

-икт метода 

 

 

 

 
-фронтални 

-рад у 

групи 

Визелна; текстуална, 

Аудитивна, извори са 

интернета:Википедија, 

ОТИУМ, од 

праисторије до 

модерне, Великани 

уметности, Време кроз 

векове, РТС образовно 

научни, програм, 

Музеји света, Ликовна 

галерија Берлинског 
музеја 
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ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 
 

Разред Први 

Смер Природно математички, Друштвено језички 

Недељни фонд часова 1 

Годишњи фонд часова 37 
 

 

Циљеви учења: 
Изборни програм Примењене науке има за циљ 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. 

 

Кључне речи: научни метод, примењене науке, научник/истраживач/проналазач, технологија, иновације, животна средина  

 

Међупредметне компетенције: 

Програм доприноси развијању Кључних компетенција за целоживотно учење: комуникација на матерњем језику, 

математичке, научне и технолошке компетенције, дигитална компетенције, учење учења, друштвене и грађанске 

компетенције, осећај за иницијативу и предузетништво. Програм доприноси развијању Општих, међупредметних 

компетенција: компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, 

сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

Компетенција за целоживотно учење (одваја битно од небитног, ефиксано користи различите методе учења, разликује 

чињенице од ставова, уме да); Вештина комуникације (познавање различитих врста комуникације, уме усмено и писмено 

да искаже одређени садржај писмено и усмено, уважава саговорника, израђава своје ставове и мишљења, осећања и 

вредности на позитиван и аргументован начин); Рад са подацима и информацијама (уме да процењује поузданост 

података, користи информационе технологије за чување и, презентацију и основну обраду података); Дигитална 

компетенција (сигурна и критичка употреба електронских медија на послу, у слободном времену и комуницирању); 

Решавање проблема (ученик испитује проблемску ситуацију, проналати могућа решења, примењује изабрана решења и 

прати њихову примену, вреднује примену решења и идентификује добре и лоше стране), Вештина сарадње 

(конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе, доприноси постизању говора, активно слуша и поставља 

релевантна питања, ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групе, учествује у критичком, аргументованом и 

конструктивном преиспитивању рада групе и доприноси унапређењу рада групе); Одговорно учешће у демократском 

друштву (активно учествује у животу школе и заједнице тако што поштује друге учеснике као једнако вредне аутономне 

особе и њихова људска и мањинска права и тако што се супротставља различитим формама насиља и дискриминације, 

својим активностима у школи и заједници афирмише дух толеранције, равноправности и дијалога, критички и 

аргументовано учествује у разматрању отворених питања за која је заинтересован поштујући разлике у мишљењу и 

интересима и даје лични допринос постизању договора, Брига за здравље (подразумева правилну исхрану, бављење 

спортом, превенцију болести зависности); Еколошка компетенција (подразумева разумевање и спремност на агажовање у 

заштити природе и природних ресурса); Естетска компетенција (подразумева прихватање важности креативности и 

естетских вредности у медијима и свим уметностима; позитивно вреднује допринос културе и уметности развоју људске 

заједнице; свестан је међусобних утицаја културе, науке, уметности и технологије. показује осетљивост за естетску 

димензију у свакодневном животу и има критички однос према употреби и злоупотреби естетике, повезује уметничка и 

културна дела са историјским, друштвеним и географским контекстом њиховог настанка. 

Међупредметне корелације: 

 

Корелација: биологија, хемија, физика, математика, информатика и рачунарство, матерњи језик, страни језик, историја, 

географија  

 

Литература за наставника: 

 

Препоручује се коришћење материјала и ресурса са сајта Центра за промоцију науке (www.cpn.rs/), Научних клубова при 

Регионалним центрима као и других домаћих и међународних сајтова и портала (нпр. www.scientix.eu, www.go-lab-
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project.eu, www.scienceinschool.org, www.science-on-stage.eu и други). Препоручује се  учешће на домаћим и међународним 

пројектима и конкурсима чије су теме у складу са циљем овог програма (WorldSpaceWeek, Chemgeneration, 

www.firstlegoleague.org итд.). Применом ИКТ решења могу се превазићи и евентуална материјална, просторна и друга 

ограничења при реализацији садржаја, тако што се могу користити нпр. рачунарске симулације (https://phet.colorado.edu/sr/ и 

слично) и апликације за андроид уређаје. 

 

Извори информација за истраживачки рад су и публикације (издања) и сајтови следећих институција: Светске здравствене 

организације; Института за светске ресурсе; Министарства заштите животне средине; Републичког завода за статистику; 

Регионалног центра за животну средину; Републичког хидрометеоролошког завода; Института за јавно здравље Батут; 

Агенције за заштиту животне средине; Центра за промоцију науке, Србијашума; Истраживачке станице Петница; 

Националне географије; Светске организације за природу. 
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Наст

авна 

тема 

 
Садржај 

 
Исходи 

Праћење и 

вредновање 

наставе и учења 

Начин остваривања програма 

 

Методе рада Облици рада Наставна средства 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
У

В
О

Д
  
 У

 И
С

Т
Р

А
Ж

И
В

А
Њ

Е
 

 
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. 
Занимљиви 
експерименти. 

По завршетку 

модула ученик ће 
бити у стању да: 

- 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 

информацијерелеван

тне за истраживање, 

користећи ИКТ; 

прикаже резултате 
истраживања; 

 

 

 

 

активност, 

сарадња са 

осталим 

члановима групе , 

придржавање 

договора; начин 

прикупљања и 

обраде података, 

аргументација, 

квалитет 

постављених 

питања; уочавање 

веза међу 

појавама; 

налажење 

примера;. 

испољавање 

иницијативе. 

предвиђа 

последице. 

показује 

креативност у 

осмишљању 

активности и даје 

креативна 

решења. изводи 

закључке. 

правилно 

обрађиванје 

података. 

документација 

активности на 

пројекту. 

квалитет завршне 

презентације 

 

 

 

радионица, 

вођени 

разговор, 

упоредна 

анализа, 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстраци

она, 

илустративн

а, метода 

рада на 

тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтални, 

групни,инд

ивидуалн и, 

рад у пару, 

 

Текстуална (Чланци из 

научних часописа -

национална географија, 

Хемијски преглед, Хемиски 

есеји о молекулима и 

њихова примена, Живорад 

Чековић), домаће и 

међународне публикације 

(издања) и сајтови; 

Визуелне (фотографије, 

цртежи) 

Аудио- визуелни 

(филмови, јутјуб канали); 

ППТ 

 

 

 

 

 

 

 

Наст
  

Праћење и Начин остваривања програма 
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авна 

тема 

Садржај Исходи вредновање 

наставе и учења 
 

Методе рада Облици рада Наставна средства 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

О
Ј
  
П

Р
О

Ј
Е

К
А

Т
 

 

 
Самостална/групн
а израда пројекта 
на одабрану тему 

По завршетку 

модула ученик ће 

бити у стању да: 

- 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. 

 

   активност, 

сарадња са осталим 

члановима групе , 

придржавање 

договора; начин 

прикупљања и 

обраде података, 

аргументација, 

квалитет 

постављених 

питања; уочавање 

веза међу појавама; 

налажење примера;. 

испољавање 

иницијативе. 

предвиђа 

последице. показује 

креативност у 

осмишљању 

активности и даје 

креативна решења. 

изводи закључке. 

правилно 

обрађиванје 

података. 

документација 

активности на 

пројекту. 

квалитет завршне 

презентације 

 

 

 

радионица, 

вођени 

разговор, 

упоредна 

анализа, 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстрац

иона, 

илустратив

на, метода 

рада на 

тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталн

и, 

групни,ин

дивидуалн 

и, рад у 

пару, 

 

Текстуална (Чланци из 

научних часописа -

национална географија, 

Хемијски преглед, 

Хемиски есеји о 

молекулима и њихова 

примена, Живорад 

Чековић), домаће и 

међународне 

публикације (издања) и 

сајтови; 

Визуелне (фотографије, 

цртежи) 

Аудио- визуелни 

(филмови, јутјуб 

канали); ППТ 

Број часова по модулима, број и редослед тема нису унапред дефинисани. За овај изборни програм дефинисани су исходи 

програма и исходи за сваки модул. Исходи програма би требало да буду достигнути до краја реализације програма у 

целини. Исходи по модулима би требало да буду достигнути до краја разреда. За сваку тему и наставне јединице у којима 

се она обрађује, потребно је формулисати исходе који су рефлексија исхода програма, одабраних исхода одговарајућег 

модула и индикатора међупредметних компетенција, а садрже специфичности везане за конкретну тему/проблем. 
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ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 

 
Разред Први  

Смер Природно-математички; друштвено-језички 

Недељни фонд часова 1 

Годишњи фонд часова 37 

 

Наставни план и програм предмета објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије - Просветном гласнику'' 

број 12/2018. 

 

 Циљ учења 

 

Циљ учења изборног програма Здравље и спорт 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. 

 Компетенције  

 

Програм изборног предмета Здравље и спорт доприноси развијању : 

1. Кључних компетенција за целоживотно учење и  

2. Општих међупредметних компетенција  

1. Кључне компетенције за целоживотно учење:  
 

 Комуникација на матерњем језику,  

 Комуникација на страном језику, 

 Математичке,  

 Научне и технолошке компетенције,  

 Дигитална компетенције,  

 Учење учења,  

 Друштвене и грађанске компетенције,  

 Осећај за иницијативу и предузетништво,  

 Културолошка освешћеност и изражавање 

 

2. Опште међупредметне компетенције: 

 

 компетенција за целоживотно учење,  

 комуникација,  

 рад са подацима и информацијама,  

 решавање проблема,  

 сарадња,  

 одговорно учешће у демократском друштву, 

 естетичка компетенција,  

 одговоран однос према здрављу,  

 одговоран однос према околини,  

 предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

 

 Исходи 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
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 проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања –спорта и рекреације и користи их 

у формирању здравих животних навика; 

 препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здравље и у складу са тим одговорно реагује; 

 одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања - спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у 

складу са својим потребама и могућностима; 

 покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота. 

 

 Корелација 

 

Физичко и здравствено васпитање (примeна различитих програма физичког вежбања), биологија (утицај 

физичких активности   на наше  тело), рачунарство и информатика (power point презентације, excel), грађанско 

васпитање (одговорност државе, медија и спортских клубова  у заштити младих од злопупотребе психоактивних 

супстанци), језик, медији и култура (поуздани и непоуздани извори информација о физичком вежбању), психологија 

(физичко вежбање и самопоуздање). 

 

 

 Литература за наставника 

 

 Угарковић, Д.; (1999) ОСНОВИ СПОРТСКЕ МЕДИЦИНЕ; Виша школа за спортске тренере, Београд 

 Benardot,D.; (2010) НАПРЕДНА СПОРТСКА ИСХРАНА; Data Status, Београд 

 Kaminsky L. A.; (2013) ACSM  PRIRUČNIK ZA PROCENU FIZIČKE FORME POVEZANE SA ZDRAVLJEM; Дата 

Статус, Београд 

 Ђорђевић-Никић, М.; (2004) ДОПИНГ У СПОРТУ; Студио плус, Београд 

 Извори информација за истраживачки рад су и публикације (издања) и сајтови следећих институција:  

• Светске здравствене организације; 

•  Републичког завода за статистику;  

• Института за јавно здравље Батут,  

•  www.espad.org,  

• https://scindeks.ceon.rs/,  

• http://www.adas.org.rs/ 

 

http://www.espad.org/databases
https://scindeks.ceon.rs/
http://www.adas.org.rs/
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

  Први разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧКЕ ЛОГИКЕ 5  

 

дијалошка 

 

 
фронтални рад 

индивидуални рад 

ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЈА БРОЈЕВА 5 

ПОЛИНОМИ 7 

РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ, ЈЕДНАЧИНЕ, 
НЕЈЕДНАЧИНЕ 

5 

АПСОЛУТНА ВРЕДНОСТ БРОЈА И ПРИМЕНЕ 4 

 

РАВНЕ ГЕОМЕТРИЈСКЕ ФИГУРЕ 
 

6 
 

дијалошка 
групни рад 

рад у паровима 
индивидуални рад 

 

Годишњи фонд часова: 32 

Уџбеник: 

 П. Миличић, В. Стојановић, З. Каделбург, Б. Боричић: Математика за први разред средње школе, Завод за 

уџбенике, Београд, 2010. 

 Ж. Ивановић, С. Огњановић: Збирка задатака из математике 1, Круг, Београд, 2010. 

 Вене Богославов: Збирка задатака 1, Завод за уџбенике, Београд, 2010. 

Литература за наставника: 

 Анализа са алгебром 1, Круг, Београд 

 Геометрија 1, Круг, Београд 

 часопис „Тангента“, ДМС. 

 

 

  Други разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

КВАДРАТНЕ ЈЕДНАЧИНЕ, ФУНКЦИЈЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ 

 

5 
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ИРАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ, 
ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ 

5  

 

дијалошка 

 

 
фронтални рад 

индивидуални рад 

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНИ И ЛОГАРИТАМСКИ ИЗРАЗИ, 
ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ 

5 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 4 

ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА 8 

ЛОГИЧКО – КОМБИНАТОРНИ И СЛИЧНИ 
НЕСТАНДАРДНИ ЗАДАЦИ 

5 

 

Годишњи фонд часова: 32 

Уџбеник: 

 В. Мицић, Ж. Ивановић, С. Огњановић: Математика за други разред гимназије природно – математичког 

смера, Завод за уџбенике, Београд 

 Г. Војводић, Р. Деспотовић, В. Петровић, Б. Шешеља: Математика за други разред средње школе, Завод  

за уџбенике, Београд 

 Ж. Ивановић, С. Огњановић: Збирка задатака из математике 2, Круг, Београд, 2010. 

 Вене Богославов: Збирка задатака 2, Завод за уџбенике, Београд, 2010. 

Литература за наставника: 

 Анализа са алгебром 2, Круг, Београд 

 Тригонометрија, Круг, Београд 

 часопис „Тангента“, ДМС. 

 

 

  Трећи разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

1. Полиедри, правилни полиедри; тетраедар (6) 

Коса слика, пресеци симетрија полиедра. Правилни полиедри. Разни задаци о тетраедру; Питагорина теорема 

у простору. 

2. Обртна тела. Комбинована тела (4) 

3. Математичка индукција. Низови (6) 

Математичка индукција. Аритметички низ, геометријски низ. Гранична вредност низа. Неке сумационе 

формуле. 

4. Рекурентне формуле и неке њихове примене (4) 

Задавање низа рекурентном формулом, Фибоначијев низ. Простије диференцне једначине. 

5. Разне примене вектора (4) 

Примене вектора у геометрији, алгебри, тригонометрији и др. 

6. Метод координата. Функције и графици (8) 

Координате на правој, Декартов координатни систем у равни, други координатни системи. Општа идеја 

координата. Трансформације координатних, примене. Важније функције и њихови графици, разломљено-рационална 

функција, функције са апсолутним вредностима. Графичко решавање једначина и неједначина, графичко решавање 

задатака линеарног програмирања. Примена метода координата на испитивање једначина и неједначина са 

параметрима. Формирање једначина геометријских места тачака у равни. Координатни метод у решавању 

геометријских задатака. 

7. Комплексни бројеви и полиноми (6) 

Комплексни бојеви: операције, геометријска интерпретација, тригонометријски облик, Муаврова формула. 

Ојлерова формула. Полиноми са комплексним коефицијентима, Вијетова формуле. Неке примене комплексних 
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бројева. 

8. Системи једначина и неједначина другог или вишег реда (4) 

9. Конусни пресеци (6) 

Конусни пресеци: геометријски и аналитички приступ. 

10. Сферна геометрија (8) 

Геометрија сфере. Тригонометрија сфере, површина сферног троугла. Примене у астрономији, картографији, 

навигацији и др. 

11. Логичко-комбинаторни задаци (4) 

Разни нестандардни и „главоломни” задаци (проблеми куглица, математичко-шаховске „главоломије”, разне 

математичке игре, криптографија и др.). 

12. Одабрани задаци за математичка такмичења (6) 

Задаци који су по свом садржају изван наведених тема. 

 

НАПОМЕНА: У сваком разреду треба обрадити 6-8 тема (по избору наставника), зависно од програма 

редовне наставе. Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може се повећати (смањити) за 1 или 2 

часа 

 

  Четврти разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

1. Математичке структуре (4) 

Бројеви и операције, општи појам операције; појам математичке структуре, примери. Групе геометријских 

трансформација. Појам о аксиоматском методу. 

2. Развој и врсте геометрија (4) 

Постанак геометрије. Разне геометрије: еуклидске и нееуклидске геометрије, афина и пројективна геометрија. 

3. Кратак преглед историје математике (8) 

4. Функције у природи и техници (4) 

Оптерећење и савијање греде, силе трења, радиоактивни распад материје, спуштање падобраном, атмосферски 

притисак и мерење висине барометром, количина горива за ракету, хармонијске осцилације, клатно, пригушене 

осцилације, плима и осека, спектрална анализа. 

5. Извод и интеграл (8) 

Извод и примена извода. Интеграл и примене интеграла. Универзална формула (Симпсонова формула). 

Најпростије диференцијалне једначине и њихова веза са интегралом, геометријска интерпретација. Диференцијалне 

једначине у физици, техници и др. 

6. Непрекидност (4) 

Непрекидне функције (геометријски и аналитички смисао). Примена на решавање једначина и неједначина. 

Непрекидна пресликавања, тополошка пресликавања. 

7. Нумеричке методе (5) 

Израчунавање вредности израза; коначне разлике, примене. Одређивање приближних решења једначина: 

графички, методом итерације и др. 

8. Елементи комбинаторике и вероватноће (8) 

Основна правила комбинаторике. Варијације, пермутације, комбинације. Биномни образац и неке његове 

примене. Простије функције генератрисе у комбинаторици. Вероватноћа и њено израчунавање, условна вероватноћа, 



 

298 

 

геометријска вероватноћа. Бернулијева схема и др. 

9. Елементи теорије информација и основи кибернетике (5) 

Информациони системи и основне чињенице из кибернетике. 

10. Математика у применама: елементи математичког моделирања (6) 

Појам математичког модела. Линеарно и динамичко моделирање. Мрежно планирање. Емпиријски модели. 

Модели система масовног опслуживања. Моделирање диференцијалним једначинама (примери из праксе) 

11. Елементи теорије игара (4) 

Појам игре и стратегије игре. Цена игре, матрица игре. Принцип минимакса. Основна теорема теорије игара. 

Примери. 

12. Одабрани задаци за математичка такмичења (4) 

Задаци који су по свом садржају изван набројаних тема. 

НАПОМЕНА: У сваком разреду треба обрадити 6-8 тема (по избору наставника), зависно од програма 

редовне наставе. Назначени број часова за поједине теме је оријентациони и може се повећати (смањити) за 1 или 2 

часа. 

 

ХЕМИЈА 

 

 

  Други разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

 
СТРУКТУРА АТОМА И ХЕМИЈСКА ВЕЗА 

 
1 

Монолошка, 

дијалошка, 

Демонстрациона, 
истраживачка 

Фронтални, 

индивидуални, 

Групни, рад у пару 

КОЛИЧИНА СУПСТАНЦЕ И МОЛЕКУЛСКА 
1 

  

Фронтални, 

индивидуални, 

Групни, рад у пару 

ФОРМУЛА Монолошка, 
ГАСНИ ЗАКОНИ 1 

дијалошка, 

РАСТВОРИ 1 Демонстрациона, 

истраживачка ИЗРАЧУНАВАЊА НА ОСНОВУ ХЕМИЈСКИХ 
1 

ЈЕДНАЧИНА  

ЕНЕРГЕТСКЕ ПРОМЕНЕ У ХЕМИЈСКИМ 1 Монолошка, Фронтални, 

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

РЕАКЦИЈАМА  дијалошка, 

Демонстрациона, 

истраживачка 

индивидуални, 

Групни, рад у пару БРЗИНА ХЕМИЈСКИХ РЕАКЦИЈА, ХЕМИЈСКА 
РАВНОТЕЖА 

1 

ЕЛЕКТРОЛИТИ 1 

ОКСИДАЦИОНО – РЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ 2 

ЕЛЕКТРОХЕМИЈА 2 

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 4 

КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАТИВНА ХЕМИЈСКА 
АНАЛИЗА 

5 
(вежбе) 

Демонстрациона, 
истраживачка 

Групни, рад у пару 
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Корелација: ФИЗИКА-гасни закони, једначина идеалног гасног стања, електролиза, закони термодинамике 

Уџбеник: 

 др Душан Сладић, проф. Ружица Ковачевић, др Војка Антонијевић – Збирка задатака са средњошколских 

такмичења из хемија 

Литература за наставника: 

 Липановић, Филиповић Опћа и анорганска хемија 

 Хемијски преглед – часопис за наставнике у издању Српског хемијског друштва. 

 

 

  Трећи и четврти разред -  Природно– математички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

СТРУКТУРА АТОМА И ХЕМИЈСКА ВЕЗА 1  

 

 
Монолошка, 

дијалошка, 

Демонстрациона, 

истраживачка 

 

 

 
 

Фронтални, 

индивидуални, 

Групни, рад у пару 

КОЛИЧИНА СУПСТАНЦЕ И МОЛЕКУЛСКА 
ФОРМУЛА 

1 

ГАСНИ ЗАКОНИ 1 

РАСТВОРИ 1 

ИЗРАЧУНАВАЊА НА ОСНОВУ ХЕМИЈСКИХ 
ЈЕДНАЧИНА 

1 

ЕНЕРГЕТСКЕ ПРОМЕНЕ У ХЕМИЈСКИМ 
РЕАКЦИЈАМА 

1 

БРЗИНА ХЕМИЈСКИХ РЕАКЦИЈА, ХЕМИЈСКА 
РАВНОТЕЖА 

1 

ЕЛЕКТРОЛИТИ 1  

Монолошка, 

дијалошка, 

Демонстрациона, 

истраживачка 

 
Фронтални, 

индивидуални, 

Групни, рад у пару 

ОКСИДАЦИОНО – РЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ 2 

ЕЛЕКТРОХЕМИЈА 1 

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА 1 

ОРГАНСКА ХЕМИЈА 5 

КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАТИВНА ХЕМИЈСКА 

АНАЛИЗА 
8 

вежбе 

Демонстрациона, 

истраживачка, 
лабораторијска 

 

Групни, рад у пару 

 

Корелација: ФИЗИКА гасни закони, једначина идеалног гасног стања, електролиза, закони термодинамике 

Уџбеник: 

 др Душан Сладић, проф. Ружица Ковачевић, др Војка Антонијевић – Збирка задатака са средњошколских 

такмичења из хемија 

Литература за наставника: 

 Липановић, Филиповић Опћа и анорганска хемија 

 П.Волхардт, Н.Шор-Органска хемија 

 Хемијски преглед – часопис за наставнике у издању Српског хемијског друштва 
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ФИЗИКА 

 

 

  Први разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

Кретање 6  
 

Монолошка, 

дијалошка, 

истраживачка 

 
 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Динамика транслационог кретања 4 

Инерцијални и неинерцијални системи 2 

Динамика ротационог кретања 1 

Равнотежа тела 1 

Гравитација 1 

 

Мисаони експеримент и обрада резултата мерења 
 

1 
Монолошка, 

дијалошка, 
истраживачка 

Фронтални, 

индивидуални, 

Корелација: математика – операције са векторима, графички приказ функција; 

Уџбеник: 

 Физика за први разред математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Збирка задатака из физике за први разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Збирка задатака из физике за први разред математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Часопис Млади физичар 

Литература за наставника: 

 Физика за први разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Физика за први разред математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Прилози наставној пракси професора физике за први разред гимназије, Марија Мутавџић, Ирена Симовић, 

ауторско издање 

 

 

  Други разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

Закони одржања 2  

 

 
Монолошка, 

дијалошка, 

истраживачка 

 

 
Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Основи динамике флуида 1 

Молекулско-кинетичка теорија гасова 4 

Термодинамика 4 

Молекулске силе и агрегатна стања 1 

Електростатика 1 

Стална електрична струја 1 

Мисаони експеримент и обрада резултата мерења 1 
Фронтални, 
индивидуални 

Корелација: математика –графички приказ функција, експоненцијалне једначине; 
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Уџбеник: 

 Физика за други разред математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Збирка задатака из физике за други разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Збирка задатака из физике за други разред математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Часопис Млади физичар 

Литература за наставника: 

 Физика за други разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Физика за други разред математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг. 

 

  Трећи разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

Магнетно поље 3  

 

Монолошка, 

дијалошка, 

истраживачка 

 
 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Електромагнетна индукција 2 

Наизменична струја 2 

Хармонијске осцилације 2 

Механички таласи 1 

Акустика 1 

Мисаони експеримент и обрада резултата мерења 1 
Фронтални, 
индивидуални 

Корелација: математика – тригонометријске функције 

Уџбеник: 

 Физика за трећи разред математичке гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг 

 Збирка задатака из физике за трећи разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић , Круг 

 Збирка задатака из физике за трећи разред математичке гимназије, Наташа каделбург и Весна Рапаић, 

Круг 

 Часопис Млади физичар 

Литература за наставника: 

 Физика за трећи разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг 

 Физика за трећи разред математичке гимназије, Наташа каделбург и Весна Рапаић, Круг 

 

 

  Четврти разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

Геометријска оптика 1  

 

 
 

Монолошка, 

дијалошка, 

истраживачка 

 

 
 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Специјална теорија релативности 2 

Квантна природа ЕМ зрачења 2 

Квантна механика 2 

Квантна теорија атома 1 

Ласери 1 

Физика чврстог стања 1 

Физика атомског језгра 1 

Мисаони експеримент и обрада резултата мерења 1 
Фронтални, 
индивидуални 

 



302 

 

 

Уџбеник: 

 Физика за четврти разред гимназије, теорија, збирка задатака и тестови, Наташа Чалуковић, Круг 

 Збирка задатака из физике за четврти разред математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Часопис Млади физичар 

Литература за наставника: 

 Физика за четврти разред гимназије, теорија, збирка задатака и тестови, Наташа Чалуковић, Круг 

 Физика, уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера, Иван Аничин, Клет 

 Гимназијска нуклеарно-честична физика, Иван Аничин, ауторско издање 

 Физика уџбеник за четврти разред гимназије, Владимир Паар, Школска књига, Загреб 

 Физика 4, приручник за наставнике, Ђурђа Влахо, Златко Влахо и Владимир Паар, Школска књига, Загреб 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

  Први разред - Природно–математички, друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

ЛОГИКА И СКУПОВИ 4  

монолошка 

дијалошка 

 

фронтални рад 

индивидуални рад 

УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ 1 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 2 

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 1 

 

ПОДУДАНОСТ 
 

9 
монолошка 

дијалошка 

фронтални рад 

групни рад, рад у паровима, 
индивидуални рад 

РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 11  
монолошка 

дијалошка 

 
фронтални рад 

индивидуални рад 
СЛИЧНОСТ 2 

ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА 2 

Годишњи фонд часова: 32 

Уџбеник: 

 П. Миличић, В. Стојановић, З. Каделбург, Б. Боричић: Математика за први разред средње школе, Завод за 

уџбенике, Београд, 2010. 

 Ж. Ивановић, С. Огњановић: Збирка задатака из математике 1, Круг, Београд, 2010. 

 Вене Богославов: Збирка задатака 1, Завод за уџбенике, Београд, 2010. 

Литература за наставника: 

 Анализа са алгебром 1, Круг, Београд 

 Геометрија 1, Круг, Београд 

 часопис „Тангента“, ДМС, 
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  Други разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ 7  
 

монолошка 

дијалошка 

 
 

фронтални рад 

индивидуални рад 

КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА 
ФУНКЦИЈА 

9 

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА 
ФУНКЦИЈА 

6 

ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ 10 

Годишњи фонд часова: 32 

Уџбеник: 

 В. Мицић, Ж. Ивановић, С. Огњановић: Математика за други разред гимназије природно – математичког 

смера, Завод за уџбенике, Београд 

 Г. Војводић, Р. Деспотовић, В. Петровић, Б. Шешеља: Математика за други разред средње школе, Завод  

за уџбенике, Београд 

 Ж. Ивановић, С. Огњановић: Збирка задатака из математике 2, Круг, Београд, 2010. 

 Вене Богославов: Збирка задатака 2, Завод за уџбенике, Београд, 2010. 

 

Литература за наставника: 

 Анализа са алгебром 2, Круг, Београд 

 Тригонометрија, Круг, Београд 

 часопис „Тангента“, ДМС. 

 

 

  Трећи разред - Природно-математички смер  

 

Полиедри 

Рогаљ, триедар. Полиедар, Ојлерова теорема, правилан полиедар. Призма и пирамида; равни пресеци призме  

и пирамиде. Површина полиедра; површина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде. запремина полиедра; запремина 

квадра, Каваљеријев принцип, запремина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде. 

Обртна тела 

Цилиндрична и конусна површ, обртна површ. Прав ваљак, права купа, зарубљена права купа и њихове 

површине и запремине. Сфера и лопта; сфера и раван. Површина лопте, сферне калоте и појаса, запремина лопте. 

Уписана и описана сфера полиедра, правог ваљка и купе. 

Вектори 

Правоугли координатни систем у простору. Пројекције вектора. Координате вектора. Скаларни и векторски 

производ вектора. Детерминанте другог и трећег реда. Неке примене вектора. 

Аналитичка геометрија 

Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина троугла. Права: разни облици једначине праве, 

угао између две праве, одстојање тачке од праве. Системи линеарних једначина, Гаусов поступак. Системи линеарних 

неједначина са две непознате и њихови системи (графичка интерпретација). Појам линеарног програмирања. Криве 

линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, парабола (једначина, однос праве и криве линије другог реда, услов 

додира, тангента, заједничка својства). 

Математичка индукција. Низови 

Математичка индукција и неке њене примене. Елементарна теорија бројева (дељивост, прости бројеви, 

конгруенције). Основни појмови о низовима (дефиниција, задавање, операције). Аритметички низ, геометријски низ, 
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примене. Једноставније диференцне једначине. Гранична вредност низа, број е. 

Комплексни бројеви и полиноми 

Комплексни бројеви и полиноми. Појам и примери алгебарских структура (група, прстен, поље.). Поље 

комплексних бројева, тригонометријски облик комплексног броја, Моаврова формула. Неке примене комплексних 

бројева. Полиноми над пољем комплексних бројева. Вијетове формуле. Системи алгебарских једначина вишег реда. 

НАПОМЕНА: Није наведен број часова који се везује за одређену наставну тему или наставну јединицу. Број 

часова зависи од тога колико је потребно ученицима да обнове, разумеју и савладају основе одређене наставне 

јединице. 

 

 

  Друштвено-језички смер  

 

30 часова годишње 

Полиедри 

Полиедар, правилан полиедар. Призма и пирамида; равни пресеци призме и пирамиде. Површина полиедра; 

површина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде. запремина полиедра; запремина квадра, призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде. 

Обртна тела 

Цилиндрична и конусна површ, обртна површ. Прав ваљак, права купа, зарубљена права купа и њихове 

површине и запремине. Сфера и лопта; сфера и раван. Површина и запремина лопте 

Вектори 

Правоугли координатни систем у простору. Координате вектора. Скаларни и векторски производ вектора. 

Аналитичка геометрија 

Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина троугла. Права: разни облици једначине праве, 

угао између две праве, одстојање тачке од праве. Линеарне неједначине са две непознате и њихови системи (графичка 

интерпретација). Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, парабола (једначина, однос праве и криве 

линије другог реда, тангента) 

 

Математичка индукција. Низови 

Математичка индукција и неке њене примене. Основни појмови о низовима (дефиниција, задавање, 

операције). Аритметички низ, геометријски низ, примене. Гранична вредност низа, број е. Комплексни бројеви, 

тригонометријски облик комплексног броја, Моаврова формула. Неке примене комплексних бројева 

НАПОМЕНА: Није наведен број часова који се везује за одређену наставну тему или наставну јединицу. Број 

часова зависи од тога колико је потребно ученицима да обнове, разумеју и савладају основе одређене наставне 

јединице. 

 

 

  Четврти разред - Природно-математички смер  

 

Функције 

Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљиве (дефинисаност, нуле, парност, монотоност, 

периодичност). Сложена функција (појам и једноставнији примери). Преглед елементарних функција. Гранична 
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вредност и непрекидност функције (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 функција (уз  

примену извода); график функције. 

Интеграл 

Неодређени интеграл. Основна правила о интегралу; таблица основних интеграла; интеграли неких 

елементарних функција. Метод замене, метод парцијалне интеграције. Одређени интеграл; Њутн-Лајбницова формула 

(без доказа). Примене одређеног интеграла (ректификација, квадратура, кубатура). 

Комбинаторика 

Основна правила. Варијације, пермутације; комбинације (без понављања). Биномни образац. 

Вероватноћа и статистика 

Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и независност. Случајне величине. Биномна, Пуасонова 

и нормална расподела. Средња вредност и дисперзија. Популација, обележје и узорак. Прикупљање, сређивање и 

приказивање података. Појам оцене параметара. Оцене вероватноће, средње вредности и дисперзије. Интервалне 

оцене за вероватноћу и средњу вредност. 

НАПОМЕНА: 30 часова годишње. Није наведен број часова који се везује за одређену наставну тему или 

наставну јединицу. Број часова зависи од тога колико је потребно ученицима да обнове, разумеју и савладају основе 

одређене наставне јединице. 

 

 

  Друштвено-језички смер  

 

Функције 

Важнији појмови о функцијама једне променљиве (дефинисаност, нуле, парност, монотоност, периодичност). 

Преглед елементарних функција. Гранична вредност функције. Непрекидност функције (геометријски 

смисао). 

Извод функције 

Прираштај функције. Извод функције (преко проблема тангенте и брзине). Основне теореме о изводу; изводи 

елементарних функција. Испитивање функција (уз примену извода); график функције. 

Комбинаторика 

Основна правила комбинаторике. Варијације, пермутације, комбинације без понављања. 

Вероватноћа и статистика 

Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и независност. Случајне променљиве. Биномна и 

нормална расподела. Средња вредност и дисперзија. Популација, обележје и узорак. Основни задаци математичке 

статистике. Прикупљање, сређивање, графичко приказивање и нумеричка обрада података 

НАПОМЕНА: 30 часова годишње. Није наведен број часова који се везује за одређену наставну тему или 

наставну јединицу. Број часова зависи од тога колико је потребно ученицима да обнове, разумеју и савладају основе 

одређене наставне јединице. 
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Први разред - Природно–математички смер 

Друштвено–језички смер 

Други разред - Природно-математички смер 

 

 

ХЕМИЈА 

Број часова допунске наставе зависи од потребе ученика да на овај начин утврђују наставне теме. 

 

 

 
Врсте супстанци 

Структура атома 

Хемијске везе 

Стехиометрија 

Енергетика, кинетика, константа равнотеже, Ле Шатељеов принцип 
Раствори 

Теорије киселина и база 

рН вредност раствора и пуфери 
Оксидоредукционе реакције и напонски низ метала 

 

 

 
Врсте супстанци 
Структура атома и хемијске везе 

Стехиометрија 

Енергетика, кинетика, константа равнотеже, Ле Шатељеов принцип 
Раствори; теорије киселина и база 

рН раствора, пуфери, оскидоредукционе реакције 

Водоник, кисеоник и елементи прве и друге групе ПСЕ 

Елементи треће, четврте групе ПСЕ 
Елементи пете, шесте и седме групе ПСЕ 

 

 

 
Наставне теме 

Окидоредукција и напонски низ метала 

Електролиза и Галвански елемент 
Алкални и земноалкални метали 

Елементи треће и четврте групе ПСЕ (обнављају се и задаци везани за хидролизу соли и термохемију) 

Елементи пете и шесте групе ПСЕ (обнављају се задаци везано за Ле Шатељеов принцип и константу 
хемијске равнотеже) 

Елементи седме и осме групе ПСЕ( обнављање пуфера) 
Прелазни метали ( манган, хром, никл, кобалт, гвожђе) 
Прелазни метали ( бакар, цинк, сребро, жива) 
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Други разред - Друштвено-језички смер 

 

 
Структура органских једињења 

Алкани, циклоалкани 

Алкени, алкини, диени, ароматични угљоводоници 

Феноли, алкохоли, етри, алдехиди и кетони (кисеонична органска једињења) 

Карбокилне киелине, амини, нитро једињења 

Угљени хидрати 
Липиди и протеини 

Нуклеинске киселине 
Витамини, алкалоиди, антибиотици, хормони 
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ФИЗИКА 

 

  Први разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

Операције са векторима 2  

 

 
 

Монолошка, дијалошка 

 

 
 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Кретање 4 

Динамика транслационог кретања 4 

Инерцијални и неинерцијални системи 1 

Динамика ротационог кретања 1 

Равнотежа тела 1 

Гравитација 1 

Рад и снага 1 

 

Корелација : математика – операције са векторима, графички приказ функција; 

Уџбеник: 

 Физика за први разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Збирка задатака из физике за први разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

Литература за наставника: 

 Физика за први разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Физика за први разред математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Прилози наставној пракси професора физике за први разред гимназије, Марија Мутавџић, Ирена Симовић, 
ауторско издање 

 

 

  Други разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

Закони одржања 1  

 
Монолошка, 

дијалошка, 

истраживачка 

 

 
Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Основи динамике флуида 2 

Молекулско-кинетичка теорија гасова 2 

Термодинамика 2 

Молекулске силе и агрегатна стања 2 

Електростатика 2 

Стална електрична струја 1 

 

Корелација: математика –графички приказ функција, 

Уџбеник: 

 Физика за други разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Збирка задатака из физике за други разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

Литература за наставника: 
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 Физика за други разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 Физика за други разред математичке гимназије, Наташа Чалуковић, Круг 

 

  Трећи разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

Магнетно поље 2  

 
 

Монолошка, 

дијалошка 

 

 
Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Електромагнетна индукција 1 

Наизменична струја 2 

Хармонијске осцилације 2 

Механички таласи 1 

Акустика 1 

Електромагнетни таласи 1 

 

Корелација: математика – тригонометријске функције 

Уџбеник: 

 Физика за трећи разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг 

 Збирка задатака из физике за трећи разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић , Круг 

Литература за наставника: 

 Физика за трећи разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг 

 Физика за трећи разред математичке гимназије, Наташа каделбург и Весна Рапаић, Круг 

 

 

  Четврти разред - Природно–математички и друштвено–језички смер  

 

Наставна тема /садржај 
Број 

часова 

Начин остваривања програма 

Методе рада Облици рада 

Геометријска оптика 1  

 

 
Монолошка, 

дијалошка 

 

 
 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Специјална теорија релативности 1 

Квантна природа ЕМ зрачења 1 

Квантна механика 1 

Квантна теорија атома 1 

Ласери 1 

Физика чврстог стања 1 

Физика атомског језгра 1 

 

Корелација: математика 

Уџбеник: 

 Физика за четврти разред гимназије, теорија, збирка задатака и тестови, Наташа Чалуковић, Круг 

Литература за наставника: 

 Физика за четврти разред гимназије, теорија, збирка задатака и тестови, Наташа Чалуковић, Круг 

 Физика, уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера, Иван Аничин, Клет 

 Гимназијска нуклеарно-честична физика, Иван Аничин, ауторско издање 

 Физика уџбеник за четврти разред гимназије, Владимир Паар, Школска књига, Загреб 
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 Физика 4, приручник за наставнике, Ђурђа Влахо, Златко Влахо и Владимир Паар, Школска књига, 

Загреб. 

ПРОГРАМ И АКТИВНОСТИ У КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ 

СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, 

КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД И 

САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ 

ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

 
У оквиру овог програма реализоваће се психолошка секција, програмерска секција и секција Junior Achievement. 

 

ПСИХОЛОШКА СЕКЦИЈА 

  Секцију води проф. Александра Спасојевић 

 

Септембар - Психа и тело; међусобни утицаји 

- Асертивност 

- Шта значи када не можемо да кажемо „не“ 

 Октобар 

- Блиски непријатељи... 

- Шта значи имати проблема са пажњом 

- Насиље око нас 

- Зашто смех треба схватити озбиљно. 

Новембар 

- Односи са родитељима 

- Како да се носимо са неправдом 

- Лични простор 

- Не могу да издржим да... 

Децембар 

- Спорт и расположење 

- Како добро организовати своје време 

- Када нам је непријатно у групи 

Јануар 

- Мењао/ла бих 

- Не разумеју ме 

Фебруар 

- Агресија у комуникацији; шта радити 

- Чудим се сам/а себи 

-  Људи због којих се осећамо лоше 

Март 

- Кораци ка избору професије 

- Стрес и имунолошки систем 

- Кисело је грожђе 

- Предрасуде 

Април 

- Сексуалност 

- Како видим себе 

- Мој идентитет 

- Како да разумемо своје снове 

Мај 

- Читала/о сам Фројда 

- Врсте невербалне комуникације 

- Емоционална интелигенција 

Јуни 
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- Конформизам и опортунизам 

- Амбиваленција 

- Нарцистичка личност 

 

 

ПРОГРАМЕРСКА СЕКЦИЈА 
             секцију води Милош Пушић 

 

Циљ секције је овладавање знањима и вештинама које нису укључене у школско градиво а неопходне су за такмичења, али 

и за будући успешан рад на факултету и професији. Рад у секцији је углавном индивидуалан зависно од способности сваког 

полазника. Полазници морају имати већ стечена основна знања из неког од следећих програмских језика: Pascal, C, C++. 

На почетку, полазници добијају основне смернице како би успешно прошли основне квалификације које се одвијају преко 

интернета. 

Начелни програм секције је следећи (могуће су неке измене, како се буду одвијала такмичења): 

1. Окружно 

1. слогови,низови,листе,скупови,... 

2. бројни системи,... 

3. рекурзија, бектрек, проблем ранца, ... 

4. велики бројеви 

5. разни алгоритми за сортирање 

2. Државно 

1. брзи алгоритми за сортирање 

2. бинарна претрага 

3. једноставни графовски алгоритми 

4. динамичко програмирање 

5. ... 

3. Олимпијада 

1. графовски алгоритми 

2. структуре података 

3. геометријски алгоритми 

4. напредне технике тражења узорка у тексту 

 

Обично полазници савладају добар део следећег нивоа унапред. 

 

СЕКЦИЈА „JUNIOR ACHIEVMENT“ 
         секцију води проф.Милан Гачановић 

 

 Предмети који су предвиђени секцијом „Junir Achivment Young Enterprise“ су  

1. ЈА Примењена економија 16 часова 

2. Ученичка компанија 16 часова 

3. Managment Economics Simulation Exercise – МЕСЕ  20 часова 

4. Пилот програм: Етика у бизнису 16 часова 

Ја Примењена Економија подразумева 16. часовни течај на којем ће ученици учити о основним концептима  

микроекономије (на нивоу појединачног предузећа), макроекономије (националне), као и међународне економије.  

Ученицима Прве београдске гимназије одржаће се интерактивна предавања из следећих области у оквиру предмета 

примењена економија: 

1. Шта је економија? 

2. Слободно предузеће у тржишној привреди 

3. Потражња 

4. Понуда 

5. Цена која чисти тржиште-ниво цене при којој су понуда и потражња једнаки 

6. Потрошачи, штедише и инвеститори 

7. Пословање слободног предузећа 

8. Финансирање пословања 

9. Производња и продуктивност 

10. Радна снага у тржишној привреди 
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11. Како се предузећа такмиче 

12. Влада и привреда 

13. Новац и финансиске институције 

14. Економска стабилност 

15. Међународна трговина 

16. Светска Економија  

 Учничка компанија је најинтересантији део програма „Junir Achivment Young Enterprise“, јер сами ученици стварају 

и воде компанију. Овај курс је замишљен тако да се изводи како у школи тако и ван ње, очекује се од ученика да покажу 

своје способности и креативности, као и да науче да критички размишљају, изражавају се и да управљају. Ученичка 

компанија има 4 основна дела: 

1. Стуктура Ученичког предузећа 

2. Израда пословног плана 

3. Управљање и вођење предузећа  

4. Затварање ученичког предузећа. 

МЕСЕ је рачунарска симулација која омогућава ученичким “фирмама” да међусобно конкуришу производећи и 

продајући исте производе. Ученици морају да надмаше конкуренцију у погледу профита, продаје и тржишног учешћа.  

Етика у бизнису је четврти део пројекта „Junir Achivment Young Enterprise“ , и то је пилот пројекат ове организације 

. 

 

ЂАЧКА ЗАДРУГА 
               Задругу води професор Милан Гачановић 

 

На основу усвојеног Правилника о школским задругама Министарства просвете планирамо оснивање ђачке задруге у нашој 

школи. 

КЛУБ ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ 

Александар Андрејић, Снежана Филиповић, Марина Чудов, Александра Тасић Адамовић, Јасмина Манојловић 

У складу са раније уоченим повећаним потребама за активностима ученика које би се реализовале ван редовне наставе, 

и већ спроведеним активностима у току претходних школских година, Актив за развојно планирање Прве београдске 

гимназије и даље ће стварати амбијент који ће обухватити и испунити што већи део потреба младих и учинити школу 

атрактивнијом и отворенијом за креативно изражавање ученика. Недостатак простора је превазиђен, и Школа сада има и 

неопходне просторне услове.  

Клуб је намењен организацији ваннаставних активности ученика, изложбама, организацији концерата, позоришних 

представа и трибина за ученике, родитеље и професоре, помоћи ученицима са адаптивним проблемима као и сарадњи 

бивших и садашњих професора и ученика. 

У оквиру просторија клуба, осим музичког клуба, бендова Прве и талентованих солиста, овде ће радити клубови за 

ликовну, примењену  уметност, фотографију и филм 

Годишњи план рада : укупно 36 часова 

 

Септембар 

Аудиција за избор нових чланова-2 часа 

Евиденција старих чланова и договор о репертоару-2 часа 

Октобар 

Избор композиција-вокални солисти -1 час 

Избор композиција-групе певача- 1 час 

Избор композција-инструментални солисти-1 час 

Избор комозиција-Рок бендови-1 час 

Новембар 

Припреме за учешће у школској манифестацији Прва има таленат: 

Вокални солисти -1 час 

Групе певача- 1 час 

Инструментални солисти-1 час 

Рок бендови-1 час 

Напомена: у Новембру је планиран и долазак гимназије из Краљева и организација њиховог наступа у нашој школи у 

оквиру пројекта Арт караван. (2 дана) 
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Децембар 

Припреме и учешће у школској манифестацији Прва има таленат-4 часа 

Јануар 

Избор репертоара и учесника за наступ на приредби поводом Дана Светог Саве-3 часа 

Фебруар 

Избор репертоара и учесника за учешће у пројекту Арт караван-2 часа 

Увежбавање за наступ у пројекту Арт караван-2 часа 

Март 

Увежбавање за учешће у пројекту Арт караван: 

Вокални солисти -1 час 

Групе певача- 1 час 

Инструментални солисти-1 час 

Рок бендови-1 час 

Април 

Учешће у пројекту Арт караван-4 часа 

Мај 

Избор репертоара и учешће на приредби поводом Дана школе-4 часа 

Јун 

Учешће на приредби поводом Дана школе-3 часа 

 

 

 

АРТ КАРАВАН 
       Пројекат воде: директор школе, проф. Снежана Филиповић и проф. Марина Чудов 

 

      Пројекат Арт караван је проистекао из традиционалног школског такмичења Таленти Прве. Како више гимназија у 

Србији има школска такмичења сродног типа, пројекат подразумева међусобне посете и извођење програма, са циљем да се 

надарени ученици међусобно упознају, размене искуства и међусобно подстакну на даљи и успешнији рад.  У размени 

учествују победници школског такмичења, као и група талентованих ученика из области ликовне уметности. Наступ 

подразумева извођење програма, заједничку ликовну радионицу и излаз (текстове, фотографије, видео материјал) у 

електронској форми погодан за постављање на сајтове обе школе. Предвиђена су два оваква дружења у току школске године 

– један концерт школе која нам долази у госте и једно гостовање наших ученика. Као пилот програма, наши талентовани 

ученици су у мају 2013. год. били гости Неготинске гимназије и извели програм у тамошњем Дому културе, а ученици 

Неготинске гимназије  су нам узвратили посету у новембру исте године. У мају 2014. смо обишли Прву крагујевачку 

гимназију, а њихови ученици су нам узвратили посету децембра исте године. Организован је заједнички концерт у Дому 

омладине, а сав приход је ишао у хуманитарне сврхе. У мају 2015. године били смо гости гимназије ''Вук Караџић'' у 

Лозници. Наши ученици су наступали у Дому културе ''Вук Караџић'' и заједно са домаћинима отворили 44. Дечији Вуков 

сабор. У мају 2016. године смо у Чачку одржали заједнички хуманитарни концерт са ученицима тамошње гимназије и 

ликовну радионицу. Догађај је испраћен са два прилога на тамошњој телевизији. У априлу и мају 2017. године смо 

разменили искуства и дружење са Гимназијом у Горњем Милановцу, а у школској 2017/18 са гимназијом у Лесковцу.  

 

Новембар – дочек ученика из гимназије у Краљеву који ће извести Бахову Кантату о кафи. Биће организована и  ликовна 

радионица и изложба радова насталих на њој. 

Децембар – април: припреме за наступ у Краљеву заједно са ученицима Гимназије у Краљеву. 

Март - Припреме ученика првог разреда за испраћај матураната.  

Ма ј – гостовање наших ученика у Гимназији Краљево. Заједно са домаћинима наши ученици ће извести Посвећење 

пролећа Игора Стравинског. У плану је и ликовна радионица. 

Испраћај матураната. Организација концерта: Вече ауторске музике ученика Прве гиманзије. 

Јун - Наступ на Дану школе 

Такође, планирамо и учешће у осмишљавању и реализацији програма школског музичког клуба кроз разноврсне садржаје и 

уз учешће како наших ученика, тако и гостију. 

Планирано 36 часова 

 

 

 

ПРОЈЕКАТ „INVESTIGAI+D+I (RESEARCH + DEVELOPMENT + 
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INNOVATION)“ 
Пројекат води професор Синиша Вукадиновић 

 

Опис пројекта: 

Главни циљ пројекта „InvestigaI+D+i“ (истраживање + развој + иновација) је да подстакне ученике да стекну шири 

увид у науку, учећи, истражујући и откривајући у међународном окружењу. Програм такође покушава да развије њихове 

аналитичке вештине и промовише технологију, иновације и научна истраживања кроз израду есеја о актуелним питањима 

од друштвеног интереса. Језик комуникације на пројекту је енглески. 

 

Коме је програм намењен: 

Програм је намењен ђацима узраста 15-17 година. 

 

Циљеви: 

 Да се повећа интересовање за научно истраживање, технологију и иновације 

 Да се побољша тимски рад и могућност размене искустава са стручњацима у различитим областима.  

 Да се подстакне коришћење нових технологија примењивих у образовању, као што су блогови, форуми ..., и онлајн 

учење и настава. 

 Да се промовише међународна размена знања и сарадња између ђака европских и америчких средњих школа. 

Истраживачке области: 

 Здравствена област  

 Област енергетике и  заштите животне средине  

 Област космичке науке  

 Област нанонаука и нанотехнологије 

 Области биотехнологије  

Динамика пројекта: 

 Укључивање наставника који води пројекат, попуњавање пријавних формулара. 

 Укључивање ђака од стране наставника који води пројекат. Сваки ученик бира за рад једну од пет предложених 

области . 

 Писање индивидуалних радова од стране ученика, уз подршку наставника и стручњака из сваке области, а 

користећи упутства прецизирана у пројекту; регистровани ђаци учествују у онлајн форуму програма са другим 

ђацима и стручњацима из сваке области 

 Најбољи рад из сваке области се шаље организаторима пројекта 

 Међународни омладински научни конгрес се одржава у Мадриду. Научне и културне активности укупно трају 6 

дана. 

Организатори и подршка пројекта: 

Фондација Сан Патрицио, Министарство економије и конкурентности Краљевине Шпаније, Високи савет за научна 

истраживања, Институт за здравље Карлос III, Национални институт за пољопривреднa и прехрамбенa истраживања и 

технологијe, Национални институт за свемирска истраживања, Центар за енергетику, животну средину и технологију, 

Универзитет Сантандер, Мајкрософт, Ендеса 

 

Смештај и финансирање: Путне тршкове плаћају учесници програма. Организатори обезбеђују све активности и смештај за 

све учеснике уз плаћање котизације. 

 

Међупредметне компетенције које подржава пројекат: 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Комуникација 

 Рад с подацима и информацијама  

 Дигитална компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Одговорно учешће у демократском друштву 

 Одговоран однос према здрављу 

 Одговоран однос према околини 
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 Естетичка компетенција 

 Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

ПРОЈЕКАТ „МОДЕЛ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА“ 
Пројекат води професор Синиша Вукадиновић 

 

Опис пројекта: 

Пројекат „Модела Европског Парламента“ има за циљ да се средњошколци од 16 до 19 година упознају са радом и начином 

функционисања Европског парламента, да им се приближе европске институције и актуелни проблеми о којима се 

расправља у њима. Начин рада на конференцији је истоветан раду посланика у Европском парламенту. Ђаци су распоређени 

у комитетима по различитим областима и темама. Чланови комитета имају три дана да заједничким радом одговоре на 

задату тему-направе резолуцију, коју представљају на Генералној скупштини. У зависности од броја гласова, резолуција се 

усваја или обара. У случају да прође, она се прослеђује Европском парламенту, Европској комисији и Савету Европске 

уније, који на овај начин добијају слику како размишљају млади и које су њихове идеје везане за постојеће проблеме. 

Генерална скупштина се најчешће одржава у парламенту земље домаћина. Комуникација у оквиру пројекта је на енглеском 

језику. 

 

Коме је програм намењен: 

Средњошколцима од 16-19 година 

 

Циљеви: 

 Упознавање са начином рада и функционисања Европског парламента 

 Приближавање европских институција младима 

 Упознавање са актуелним проблемима у Европи 

 Повезивање вршњака из различитих делова Европе 

 Упознавање различитих култура и вредности 

 Сагледавање различитих перспектива и решења о проблемима у Европи 

Могуће области и теме: 

На свакој конференцији се разматрају актуелни проблеми у Европи. Сваки комитет предлаже решења и резолуције за 

поједину област. На конференцијама се формирају овакви или слични комитети: комитет за индустрију, истраживање и 

енергију, комитет за социјална питања, комитет за културу и образовање, комитет за грађанске слободе, правду и 

унутрашње послове, комитет за женска права и родну равноправност, комитет за животну средину, јавно здравље и 

безбедност хране, као и комитет за спољне послове. 

 

Динамика пројекта: 

Конференције Модела Европског парламента се по правилу одржавају два пута годишње. Постоји јесење и пролећно 

заседање. Једном годишње се одржавају и регионалне конференције, а Србија припада групи земаља централне и источне 

Европе: 

 Припремна фаза подразумева ангажовање наставника/координатора за сваку земљу, комуникацију са 

организаторима, поделу комитета 

 Презентовање пројекта ђацима 

 Пријава ђака и њихова селекција (обично 5 ђака представља једну земљу) 

 Припрема ученика за сваку појединачну област (организатори шаљу материјале) 

 Конференција Модела Европског парламента (1. долазак и регистрација  учесника; 2. формирање тимова, рад у 

комитетима; 3. церемонија отварања у парламенту државе домаћина; 4. рад у комитетима; 5. састављање 

резолуција; 6. генерална скупштина у парламенту земље домаћина; 7. одлазак учесника). 

Смештај и финансирање: Смештај ученика је обезбеђен у породицама домаћина, смештај наставника није обезбеђен. 

Учесници плаћају партиципацију за учешће на конференцији. Могуће је обезбедити и спонзоре који би сносили део 

трошкова.  

 

Међупредметне компетенције које подржава пројекат: 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Комуникација 
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 Рад с подацима и информацијама  

 Дигитална компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Одговорно учешће у демократском друштву 

 Одговоран однос према здрављу 

 Одговоран однос према околини 

 Естетичка компетенција 

 Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

ПРОЈЕКАТ „КУЛТУРА СЕЋАЊА“ 
             Пројекат води професор Синиша Вукадиновић 

 

Опис пројекта: 

Република Србија је 01. децембра 2011. године примљена у пуноправно чланство Радне групе за међународну сарадњу у 

области образовања, сећања и истраживања холокауста – ITF (TaskForceforInternationalCooperationonHolocaustEducation, 

RemembranceandResearch). 

Радна група за међународну сарадњу у области образовања, сећања и истраживања холокауста је међувладина организација 

основана 1998. године са циљем мобилизације и координације активности у образовању, сећању и истраживању холокауста. 

Има 31 државу у свом чланству. Чланство у Организацији представља међународну потврду вишедеценијским 

активностима Републике Србија која од краја Другог светског рата редовно обележава све важније датуме страдања Срба, 

Јевреја, Рома и других на читавој територији државе и предузима бројне активности из области образовања, сећања и 

истраживања холокауста.  

На редовном годишњем заседању ITF 2012. године, Радна група за међународну сарадњу у области образовања, сећања и 

истраживања холокауста је променила назив у Међународна алијанса за сећање на холокауст 

(InternationalHolocaustRemembranceAlliance - IHRA). 

Организација, коју чине представници влада и невладиних организација, ради на подршци образовању, сећању 

иистраживању холокауста на националном и међународном нивоу, кроз широко информисање јавности о холокаусту, 

слободи приступа и истраживању архива и укључивању овог питања у националне образовне програме. У систему 

образовања Србије деца и млади знања о холокаусту стичу у оквиру наставног програма, и то у историјским уџбеницима 

завршних разреда основних и средњих школа, у оквиру предмета социологија, као и грађанског васпитања и верске наставе, 

у оквиру јудаизма. Неколико десетина наставника у Србији прошло је курсеве професионалног усавршавања у 

Међународној школи за изучавање холокауста „ЈадВашем“, како би били адекватно обучени да тему холокауста приближе 

деци на савремен и друштвенокористан начин. Министарство просвете одлучно је да се тема холокауста на квалитетнији 

методолошки и дидактички начин уврсти у национални образовни програм и тиме учини приступачнија ђацима. Из тог 

разлога започета је процедура измене и допуне наставних материјала на тему холокауста, а у школама се подстиче разговор 

о штетностима расне и дискриминаторске политике, радикалним десничарским организацијама и антисемитизму како би се 

код деце пробудио осећај за толеранцију и мирољубиву политику. На унапређењу наставе на ову тему Министарство 

просвете активно сарађује са Саветом Европе, ОЕБС-ом и другим међународним организацијама. 

Наставници који су прошли посебну обуку у међународној школи Јад Вашем у организацији Министарства просвете, у 

обавези су да имплементирају стечена знања у настави и о томе извештавају Министарство просвете. 

 

Начин имплементације: 

 Наставни садржаји о холокаусту у оквиру редовних часова грађанског васпитања и географије (наставне јединице 

везане за становништво Европе и становништво Србије) 

 „Београђани којих више нема“ –Јевреји Београда страдали у Холокаусту – упознавање са животом и догађајима пре, 

током и након Холокауста 

 Посета Јеврејском музеју, Музеју геноцида, синагоги, изложбама  

 Посета локалитетима (Дорћол, Старо сајмиште, Топовске шупе, Бањица...) уз претходну педагошку припрему на 

часу 

 Одликовање „Праведници међу нацијама“  - примери и сведочења 

 Могућа посета меморијалном комплексу и музеју Аушвиц, Шиндлеровој фабрици и другим локалитетима везаним 

за Холокауст 
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 Сарадња са ђацима и наставницима других школа, како из Србије, тако и из иностранства у вези са темом 

Холокауста и могуће размене 

 Пројекат сарадње с наставницима из САД (Флорида, Јужна Каролина, Калифорнија, Вашингтон) 

 Сарадња са установама које се баве Холокаустом и културом сећања (Јад Вашем, Центропа и сл.) 

 Израда документарног филма 

Општи циљеви: 

 Развијање културе сећања 

 Промовисање поштовања људских (и мањинских) права 

 Развијање одговорности у грађанском друштву 

 Препознавање Холокауста као губитка за цивилизацију као целину 

 Подизање свести о постојању антисемитизма, ксенофобије, националне и верске мржње и нетрпељивости – данас 

 Развијање свести да се злочини против човечности могу поновити 

 Образовање за мир 

 

Васпитни циљеви: 

 Побуђивање емпатије према жртвама 

 Подстицање критичког мишљења 

 Подстицање одговорности и самопоуздања ученика 

 Развијање мотивације за учење 

 

Функционални циљеви: 

 Подстицање истраживачког и тимског рада 

 Развијање вештина прикупљања, правилног одабира и обраде грађе 

 Оспособљавање ученика за примену ИТ у самосталном учењу, за напредно претраживање интернета 

 

Динамика пројекта: Континуирано у току школске године. 

 

Међупредметне компетенције које подржава пројекат: 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Комуникација 

 Рад с подацима и информацијама  

 Дигитална компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Одговорно учешће у демократском друштву 

  

ПРОЈЕКАТ КЛУБА УН 
            Пројекат води професор Синиша Вукадиновић 

 

Опис пројекта: 

У многим развијеним земљама образовање о УН заступљено је у школским активностима, кроз наставне и ваннаставне 

активности, програме асоцијација за УН и уз подршку образовних институција. Клубови за УН у неким школама у нашој 

земљи основани су још пре неколико деценија и даље успешно раде. Наставници добијају потребна упутства и помоћ 

Удружења за УН Србије. Програми и методи рада клуба за УН у школи потпуно се уклапају у реформу образовања, јер 

подстичу интерактивно учење, едукативне радионице, креативност и иницијативност ученика. Значајне активности 

Удружења за Уједињене нације Србије остварују се кроз рад клубова за УН у школама и на факултетима. У активности 

клубова у Србији сваке године је укључено преко 5000 ђака, који желе да упознају систем УН и да доприносе подршци 

остваривању идеала и циљева Повеље УН. Рад клубова за УН у школама у протеклом вишегодишњем периоду развијан је у 

складу са препорукама Министарства просвете.  
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Основна мисија клубова за Уједињене нације је да доприносе образовању младих за што потпуније разумевање збивања у 

свету, упознавању циљева и начела у Повељи УН, као и начина решавања светских питања у оквиру система ОУН. Клубови 

за УН су значајан облик активности на промоцији идеала Повеље УН и образовању за мир, људска права и демократију. 

 

Циљеви, садржаји и начини рада у усмерени су ка подстицању младих на глобално промишљање и активан однос према 

савременом свету. Разумевање глобалних токова доприноси образовању за живот у светској заједници, у складу са 

процесима међузависности и неопходности сарадње људи, народа и држава, у духу мира, толеранције и поштовања људских 

права. 

 

Основне тематске области: ''Систем УН и глобална светска питања'' ; ''УН и миленијумски циљеви развоја''; ''Толеранција и 

култура мира''; ''Људска права за све''; ''Светска културна и природна баштина УНЕСКА''; ''Климатске промене и одрживи 

развој''; ''Програм УН за контролу дрога''; ''Агенда за 21. век''. 

Други пројекти Удружења за УН: (Конкурс за Дан УН, Семинар ''Свет међународне сарадње'', секција УНЕСКО клуба 

''Центар'', УНИЦЕФ кампања, ''Свет УН – стручне посете'', Модел УН,...). 

 

Методи рада у клубу за УН су веома разноврсни и подстичу заинтересованост, креативност, самосталност и иницијативност 

чланова. Предвиђени су и индивидуални или групни радови ученика. 

У оквиру различитих програма могу се организовати: 

- трибине, тематски панои и изложбе, видео пројекције и презентације; 

- литерарни и ликовни конкурси, квизови знања, модели рада органа УН; 

- кампање, приредбе и сусрети, акције солидарности; 

- учешће у стручним посетама центрима УН и објектима УНЕСКА, као и другим значајним локалитетима; 

- сарадња са другим клубовима и организацијама код нас и у свету. 

 

Међупредметне компетенције које подржава пројекат: 

 Компетенција за целоживотно учење 

 Комуникација 

 Рад с подацима и информацијама  

 Дигитална компетенција 

 Решавање проблема 

 Сарадња 

 Одговорно учешће у демократском друштву 

 Одговоран однос према околини 

 Естетичка компетенција 

 

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

Културна активност школе29 обухвата активности које се остварују на основу програма културних активности 

школе и обухвата: прославе дана школе, почетка и завршетка школске године, прославе школских и државних 

празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, спортска такмичења, научно-истраживачке активности, и друге 

активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културни развој школског окружења, 

као и заједничке културне активности са институцијама и организацијама у локалној самоуправи ради обогаћивања 

културног живота и остваривања образовно-васпитне улоге школе. 

 

Време реализације Активности/теме, садржаји Носиоци реализације 

Почетак 

септембра 

 

Берза књига  
 

Ученички парламент,наставници 

 

Септембар ,октобар  
 

Дани европске баштине- Изложба и презентација; посета 

институцијама од значаја 

 

М.Чудов, Б.Крстић 

 
  Новембар  

 
  Сајам књига – Презентација школе у оквиру Сајма 

 
  Наставници 
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Децембар 
 

Фестивал науке у Београду 
Наставници физике и хемије 

 
  Децембар 

 
  Прва има таленат 

С. Филиповић 

 

31. 12. 
Деда мраз у Гимназији за Нову годину (Приредба за децу 

запослених и запослене) 

 

Синдикат 

 

Јануар 
Богојављење (учешће у реализацији обележавања 

активности у локалној заједници) 

Град Чачак, Црквена општина 

Чачак, Гимназија 

27. 1. Светосавска академија 
Наставници , ученици 

Април, мај Арт караван – посета ученика школе са којом је 

успостављена сарадња 

М. Чудов 

Мај Београдски и Прашки маратон 
Директор, Д. Чингелић 

Почетак јуна Матурско вече матураната Гимназије Директор, ученици и ОС 

 16.мај Прослава 180 година од оснивања Гимназије у Народном 

позоришту 

Директор, НВ, ШО, СР, УП 

 18. јун Прослава Дана школе – културно – уметнички програм Директор, ученици и наставници 

Прва половина јуна Додела диплома матурантима Гимназије 
  ОС, директор 

 

28.јун 
Свечана подела ђачких књижица ученицима ученицима 

првог, другог и трећег разреда Гимназије 

 

ОС 

 

Током године 
Спортска такмичења - одбојка, кошарка, фудбал... 

тенис,шах 

Наставници физичког 

васпитања 

 

  Током године 

Посете музејима, галеријама, позоришту 

  Разгледање уметничких дела, представа, филмова 
Наставници 

 

  Током године 

 

   Сарадња са школама у иностранству 

 Уметнички програм, посета часовима, упознавање гостију 

са градом и културним догађајима 

Директор, наставнци, 

ученици 

 

ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања30, 

правилног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и 

неговања другарства и пријатељства, школа је дужна да реализује слободне активности, које се, по правилу, спроводе 

кроз рад у секцијама. 

 

ДРАМСКИ КЛУБ 
               Клуб води проф. Јелена Јевремовић  

 

У месецу септембру биће организована аудиција за пријем нових чланова. С обзиром на то да је велики број 

чланова драмске секције отишао из школе, очекује се подмлађени састав са недовољно глумачког искуства, па ће задаци и 

очекивања бити прилагођени томе.  

 

У октобру се врши  избор текста за новогодишњу приредбу, као и избор текста за такмичења драмског 

стваралаштва ( у зависности од обавеза и распореда наших ученика). 

 

Новембар и децембар биће посвећени припремању новогодишње приредбе поводом доделе пакетића. 
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Током другог полугодишта, у фебруару, марту и априлу драмска секција ће одржавати пробе за припрему представе 

која ће учествовати на такмичењу Позоришни сусрети ученика гимназија Србије. Припремљена представа биће изведена и 

приликом прославе 180 година школе. 

 

У зависности од околности, распореда и обавеза драмска секција ће се пријављивати на конкурсе драмског 

стваралаштва, са циљем да оствари што бољи пласман. 

 

РЕЦИТАТОРСКИ КЛУБ 
              Клуб води проф. Весна Шами 

 

Септембар   -   Аудиција  

                       -   Избор чланова рецитаторске секције 

                       -   Читачко вежбање песма по избору  

  

Октобар - Посета позоришној представи по избору 

                 - Припрема драмског монолога и песме по избору – вежбање дикције 

                     (изговор и интонација) 

- Рецитовање текстова по избору (акцентуација) 

 

Новембар - Припрема за  Поетско вече 

- Подела песама за рецитовање према афинитету, вежбање, говорење    

текста напамет, извођење текстова на Поетској вечери у школској Свечаној сали 

Децембар  - Припрема програма за Дан Светог Саве 

Јануар        - Извођење светосавског програма 

Фебруар     - Школско рецитаторско такмичење 

                     - Припрема рецитатора за такмицење 

Март - Пријава рецитатора на рецитаторске конскурсе и смотре, увежбавање одабраних песама 

Април - Увежбавање одабраних песама, општинско и градско такмичење 

Мај / јун  - Организација, припрема програма и учешће чланова рецитаторског    

                   клуба на Дану школе 

ЛИТЕРАРНИ КЛУБ 
                         Клуб воде проф. Катарина Крнетић, Драгица Симоновић и Данијела Вујетић 

 

Поред учествовања на литерарним конкурсима  планирају се још неке активности: чешће одржавање књижевних  вечери, 

повећање броја чланова  Друштва ученицима  других  београдских гимназија и школа што би истовремено повећало 

сарадњу наше секције са литерарним секцијама других београдских школа, сарадња са секцијама страних језика, затим 

организовати гостовање еминентних уметника у нашој школи итд. 

 

СЕПТЕМБАР 

Одржати  први састанак са ученицима, изложити  програм  и начин рада.  

Популарисање рада секција у свим разредима.      

 

ОКТОБАР 

Прикупљање нових оригиналних радова, анализа и разговор о њима. 

Посетити Сајам књига. 

 

НОВЕМБАР 

Организовати трибину. Посета кући Ђуре Јакшића. 

 

ДЕЦЕМБАР          

Извршити припрему за прославу Савиндана.  

Подсећање на књижевну класику везано за Светог Саву, подстицање радова на задату тему. 

 

ЈАНУАР  

Припрема програма за прославу дана Светог Савe. 



 

321 

 

Прикупити радове поводом конкурса.  

 

ФЕБРУАР  

Прикупити радове поводом конкурса. 

Читање радова на изабране теме. Разговор о њима. 

 

МАРТ 

Прикупити радове поводом конкурса.  

Посетити Спомен-кућу Ива Андрића.  

 

АПРИЛ  

Прикупити радове поводом конкурса.  

 
МАЈ 

Сарадња и размена радова са другим школама и члановима школске секције. 

Припремити седницу и предложити најбољег литетрату.  

 

ЈУН  

Резимирати резултате секције. 

 

ДЕБАТНИ КЛУБ 
              Клуб води проф Драгана Стојановић 

 

План рада Дебатног клуба Прве београдске гимназије-1.део плана(основни ниво) 

школска 2018/2019.година 

 

1.Презентациона  дебата 

   Основни концепт дебате  

2. Аргументација 1 

    Аргументација-вежбе 

3.Вежбе аргументације 

   Логичке вежбе 

4. Грађење случаја 

    Дебата 

5. Грађење случаја 2 

    Вежбе –грађење случаја 

6. Дебата 

    Идентификација проблема 

7. Специфичности улога у дебати 

    Побијање аргумената 

8. Белешке током дебате- вођење 

    Дебата 

9. Постављање питања у дебати 

    Британски парламентарни формат- улоге 

10.Екстензија 

     Дебата 

11.Завршни говор у дебати 

     Припрема за турнир 

12.Турнир 

13.Анализа резултата турнира 

    Дебата 

14.Аргументација 2 

    Компаративна анализа- вежбање 

15.Дебата 

    Вредности у дебати 

16.Компаративна анализа 

    Дебата 
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17.Побијање аргумената 2 

    Дебата 

18.Анализа теме 

    Вежба- први говорници 

19.Турнир 

20.Анализа резултата; Вредност у дебати 

21. Компаративна анализа; Дебата 

22.Појам агента и модела у дебати 

23.Дебата и стил 

24.Стил (2) и вежбе; Дебата 

25.Структура- шта кад заборавимо нешто? 

26. Дебата 

27. Обрађивање теме; припреме за турнир 

28. Турнир/ јавна дебата 

                                                                            

План рада Дебатног клуба Прве београдске гимназије - 2.део плана (други ниво) 

школска 2018/2019.година 

 

1. Дебата  

2. Структура и рибатл,примери 2 

3.Дебата 

4. Напредна аргументација –even if и дефанзивна 

5.Дебата 

6.Морална одговорност дебате  

7.Дебата  

8.Африка и дебата  

9.Дебата  

10. Блиски исток и дебата  

11.Дебата  

12.Хладни рат и дебата  

13.Дебата   

14.Феминизам у дебати  

15.Дебата  

16.Екологија у дебати  

17.Дебата  

18. Европска Унија у дебати 

19.Дебата  

20. Економски правци и како их користити у дебати  

21.Дебата 

 

Посебна напомена: 

На радионицама Дебатног клуба у употреби су садржаји и првог и другог дела плана,зависно од знања и претходног 

искуства чланова,као и захтевности дебатних турнира, на којима чланови учествују.Током године биће организоване и јавне 

дебате. 

 

КЛУБ ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ 
            Клуб води проф. Марина Чудов 

 

Ликовна секција обухвата рад са талентованим ученицима у области цртања, сликања, вајања и примењене 

уметности. Предвиђено је 35 састанака секције који ће се одржавати у кабинету за ликовну и музичку културу, просторији 

поред кабинета и Клубу Прве београдске гимназије. Секција редовно учествује на манифестацијама као што су Дани 

културне баштине, Беокулис, Вуков сабор и различите смотре талентованих ученика и остварује сарадњу са Регионалним 

центром за таленте Београд 2 и Културним центром. 

 

Број 

теме 

Време 

реализације 

Област 

медији 

Садржај рада Број 

часова 

1 септембар Естетско процењивање Избор нових чланова 1 
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За старе чланове – анализа радова 

насталих у току летњег распуста 

2 Септембар 

октобар 

Теорија форме Вежбе из теорије форме 

Слободна техника 

4 

4, 5 новембар Сликање 

Примењена уметност 

Припрема и извођење радионица из 

области сликарства и примењене 

уметности са гостима из Краљева (Арт 

караван)  

4 

1 Децембар 

јануар 

Естетско процењивање Поставка изложби ''Прва има тајенат'' и 

Светосавске изложбе 

2 

3 Фебруар 

март 

цртање цртање по моделу и вежбе везане за 

простор и перспективу 

3 

4 Март 

април 

сликање сликарске технике (пастел, акварел, гваш, 

темпера, комбиноване технике) 

5 

6 Април, мај Тродимензионално 

обликовање 

вајање 

моделирање и израда ансамблажа од 

материјала за рециклажу 

4 

7 Мај 

јуни 

Графика 

(картон графика, 

монотипија, линорез, 

дрворез, гипсорез)    

 

израда скица, преношење на подлогу, 

израда матрице и штампање 
4 

1 Јуни Естетско процењивање Поставка изложбе за Дан школе 2 

1 Током школске 

године 

Естетско процењивање Обилазак актуелних изложби у граду 3 

 Током школске 

године 

 Припрема и учешће на ликовним 

конкурсима и такмичењима 

3 

 

КЛУБ ЗА ФОТОГРАФИЈУ И ФИЛМ 
         Клуб води проф. Марина Чудов 

 

Предвиђено је 35 састанака секције који ће се делимично одржавати у кабинету за ликовну и музичку културу, просторији 

поред кабинета и Клубу школе. У зависности од теме и мотива, поједини састанци ће се одвијати и на терену. 

 

Број 

теме 

Време 

реализације 

Област  

медији 

Садржај рада Број 

часова 

1 Септембар 

октобар 

Естетско процењивање Избор нових чланова 

За старе чланове – анализа 

радова насталих у току летњег 

распуста 

1 

2 Класична фотографија основни појмови, примери, 

аналогија са дигиталном 

фотографијом 

1 

3 Дигитална фотографија  

Поставка изложбе у оквиру Дана 

европске баштине 

Естетски основи- снимање 

архитектуре, рад на терену  

5 

3 Новембар 

децембар 

Дигитална фотографија  

 

Снимање у ентеријеру 

Репортажна фотографија  

4 

4 Децембар 

јануар 

Обрада фотографија Рад у Фото шопу и сродним 

програмима 

Опрема и поставка изложби у 

школи (Прва има таленат, Св 

Сава) 

6 

3 Фебруар 

Март 

Дигитална фотографија Естетски основи – снимање у 

екстеријеру, портрет, фигура 

4 

4 Март Фотографија и фотомонтажа Наставак рада у Фото шопу и 4 
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април сродним програмима 

5 Мај, јуни Могућности примене фотографије презентација, фото стрип, фото 

репортажа 

4 

6 Током школске 

године 

Естетско процењивање Избор радова за такмичења и 

школске изложбе, опремање 

2 

5 Током школске 

године 

Могућности примене фотографије Праћење догађаја у школи, 

припрема материјала за 

различите презентације 

4 

 

Оба клуба припремају пригодну изложбу за прославу Дана школе. 

ХОР ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ‘'ДУШАН МАКСИМОВИЋ – 

ДУМАКС'' 
води проф. Александра Тасић Адамовић 

 

циљеви: 

Сагледавање вредности заједничког рада у постизању одређеног  задатка (развијање тимског  духа) 

Подстицање на активно учешће у музичком животу своје околине. 

 

Задаци: 

Развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности, учвршћивање интонције, 

Развијање жеље за активним бављењем музике, 

Развијање естетских осећања, 

Развијање комуникације са другим члановима хора 

 

Уџбеници и помоћна литература: 

1. Марко Тајчевић „Основи теорије музике'' 

2. Уметничке музичке збирке (разни оригинални нотни материјали, или прилагођени аранжмани) 

Глобални план рада  

Редни број 

теме 
Наставна тема 

Укупан број часова по 

теми 

- Избор ученика за хор 4 

- Избор и припрема програма за јавне наступе 20 

I 

Извођење  музике (вежбе дисања, дикције, распевавање, 

техничке вежбе, техничка, музичка и психолошка обрада 

композиција) 

66 
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КЛУБ ЉУБИТЕЉА МУЗИКЕ 
              Клуб води проф. Снежана Филиповић 

 

Годишњим планом предвиђене су посете концертима различитих епоха, уметника и жанрова у сарадњи са Музичком 

омладином Београда, Народним позориштем (опера и балет), Домом омладине као и организација концерата у оквиру 

школе. Сваки концерт рачуна се као 4 часа. Није могуће прецизно навести називе  свих концерата зато што концертне куће и 

институције објављују крајем сваког месеца репертоар за следећи месец. Они ће бити наведени детаљно у извештајима о 

раду ове секције. 

 

Овде су наведени планирани концерти само у сарадњи са Музичком омладином Београда који су нам достављени. 

 

Планирани концерти у школској 2018/2019 датум 

 

РЕНЕСАНС 

 

07.10.2018 

 

ДЕЈАН ЦУКИЋ 

 

17.11.2018 

 

MERRY GOSPEL 

 

15.12.2018 

 

ЂУРИЧИЋ ДРАГОЉУБ 

 

12.01.2019 

 

BELTANGO 

 

24.02.2019 

 

ОПЕРЕТИКА 

 

24.03.2019 

НЕМА ТЕРМИН У АПРИЛУ  

 

БАЛ.ШКОЛА ЛУЈО ДАВИЧО 

 

12.05.2019 

 

 

ЕТНО ГРУПА ''ПЛЕТИСАНКЕ'' 
           Клуб води проф. Снежана Филиповић 

 

 
Планирано је 36 часова. 

II Слушање музике 10 

III Музичко стваралаштво 12 

-  Презентација рада хора 24 

- Евалуација рада хора 4 

Укупан број часова на годишњем нивоу 140 
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Септембар 

Аудиција за пријем нових чланова-2 часа 

Евиденција старих чланова и договор о даљем раду-2 часа 

 

Октобар 

Избор и увежбавање репертоара за наступ на манифестацији Прва има таленат, појединачно, по гласовима и групно-4 часа 

Новембар 

Агогичко и динамичко нијансирање увежбаних композиција-4 часа 

Напомена: у Новембру је планиран и долазак гимназије из Краљева и организација њиховог наступа у нашој школи у 

оквиру пројекта Арт караван. (2 дана) 

 

Децембар 

Наступ на манифестацији Прва има таленат-2 часа 

Избор програма за прославу Дана Светог Саве-2 часа 

Јануар 

Наступ на приредби поводом Дана Светог Саве- 2 часа 

Фебруар 

Избор репертоара и учесника за републичко такмичење у Етно певању-2 часа 

Увежбавање композиција за републичко такмичење у Етно певању-2 

 

Март 

Избор репертоара за учешће у пројекту Арт караван-2 часа 

Увежбавање репертоара за учеће у пројекту Арт караван-2 часа 

Април 

Учешће у пројекту Арт караван-2 часа 

Увежбавање и учествовање у републичком такмичењу у Етно певању 

Мај 

Избор репертоара за прославу Дана школе-2 часа 

Увежбавање репертоара за прославу Дана школе- 2 часа 

Јун 

Увежбавање репертоара за прославу Дана школе и учешће у манифестацији-3 часа 

 

ХОР „PRIMA NOSTRA“ 
                Води професор Снежана Филиповић 

 

Назив секције: Прима Ностра, хор родитеља, бивших ђака и наставника Прве београдске гимназије-36 часова 

 

Септембар 

Аудиција за пријем чланова у овај новоосновани хор (или вокалну групу у зависности од броја пријављених)-2 часа 

Избор репертоара-2 часа 

Октобар 

Увежбавање репертоара: Стеван Стојановић Мокрањац-2. Руковет; Душан Максимовић Думакс-Девојчица воду гази; Химна 

Боже правде и химна Светом Сави: Адиемус, Географска фуга. 

Сопран и алт-2 часа 

Тенор и бас-2 часа 

Новембар 

Сви-2 часа 

Сопран-1 час 

Алт-1 час 

Децембар 

Тенор-1 час 

Бас-1 час 

Сопран и алт-1 час 

Тенор и бас-1 час 

Јануар 

Увежбавање програма за наступ на приредби поводом Дана Светог Саве-2 часа 
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Наступ на приредби поводом Дана Светог Саве-1 час 

Фебруар 

Увежбавање програма за наступ на Дану школе: 

Сопран и алт-2 часа 

Тенор и бас-2 часа 

Март 

Заједничка проба- 2 часа 

Сопран и алт-1 час 

Тенор и бас-1 час 

Април 

Заједничка проба-2 часа 

Сопран и алт -1 час 

Тенор и бас- 1 час 

Мај 

Заједничка проба-2 часа 

Заједничка проба-2 часа 

Јун 

Увежбавање и наступ на Дану школе- 3 часа 

 

ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА 
               Секцију води проф. Биљана Крстић 

 

Током ове школске године историјска секција ће наставити рад на реализацији пројекта „Млади архивисти“ чији је циљ да 

се из Историјског архива Србије копирају документа која се односе на историјат Прве београдске гимназије. На овај начин, 

желимо да упознамо ученике заинтересоване за овај предмет, са радом на архивској грађи и значају прикупљања историјске 

грађе. Историјакс секција ће се активно улључити и у прославу јубилеја – 180 година од оснивања Прве београдске 

гимназије. Биће организован пројакти „Најстарије сведочанство“/“Најстарија фотографија“ где ће садашњи ученици 

истаржујући породичне архиве покушати да пронађу документацију својих предака, бивших ученика Прве београдске 

гимназије 

 

Поред ове активности, наставићемо сарадњу са Републичким заводом за заштиту споменика културе коју смо започели 

током школске 2015/2016. године. Током септембра 2018. године учествоваћемо обележавању  Дана европске културне 

баштине  тако што ће нашу ученици одржати предавање испред у оквиру „Бео Кул градска тура“. У нашој школи, ученици 

ће представити своје презентације о згради Прве београдске гимназије, Згради Друштва Светог Саве и згради у Улици цара 

Душана 10.    

 

БИОЛОШКА СЕКЦИЈА ''ВРАБАЦ'' 
         Секцију води проф. Снежана Перовић 

 

Биолошка секција замишљена је као ваннаставна активност која ће ученицима приближити и на креативан начин приказати 

значај биологије у свакодневном животу, објаснити промене у природи  спајајући теорију и праксу кроз тимски рад. 

Намењена је ученицама и ученицима свих разреда који показују интересовање за откривање тајни природе и живог света, 

који воле природу, желе да учествују у заштити животне средине, желе додатно знање или су једноставно радознали.  

 

У оквиру секције ће се формирати радионице према интересовањима ученика. Свака група ће имати пријекат који ће бити 

презентовани као изложбе на огласним таблама школе. 

 

Учесници радионица ће имати задатак да на креативан начин утичу на подизање еколошке свести ученика и наставника 

наше школе. Планирани пројекти су: 

 

1. Велико ратно острво - Београдско благо - упознавање и едуковање ученика о једном од заштићених природних подручја 

изузетних одлика Београда. 

2. Прикупљање материјала за рециклирање. 
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3. Уређење школског простора (озелењавање школског ходника и учионица). 

4. Садња стабала и уређење околине школе. 

5. Обележавање значајних датума везаних за екологију. 

6. Посете: Ботаничкој башти Јевремовац и Институтима (биолошким, медицинским, ветеринарским, пољопривредним),  

Истраживачкој станици Петница, Арборетуму шумарског факултета, изложбама Природњачког музеја; разним 

манифестацијама, научним скуповима и Фестивалима из домена екологије, пејзажне архитектуре, хортикултуре, органске 

производње и урбанизма; изложбама. 

8. Сарадња са другим секцијама из школе, али и секцијама из других школа.  

9. Организовање брање лековитог и зачинског биља и израда великог школског хербаријума. 

10. Истраживање значаја исхране људи. 

11. Заштита природе од опасности нуклеарних електрана.  

12. Едукација ученика у борби против пушења.  

13. Организовање изложбе кућних љубимаца ученика. 

 

 

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. 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 каријерног вођења и саветовања обухвата информисање, саветовање, вођење и доношење одлука о 

професији код ученика. У циљу подстицања каријерног вођења31 и саветовања ученика и пружања помоћи 

појединцу да формира реалну слику о својим способностима, особинама личности, интересовањима, и да у односу на 

садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој професионални 

развој, током  школске године у школи ће бити организован континуиран и систематски рад на професионалној 

оријентацији кроз следеће садржаје: 

 

Р.бр САДРЖАЈ РАДА 

 

Динамика Носиоци активности 

1. Упознавање са циљевима *КСИВ и информисање ученика 

о плану рада за шк. 2018/19. 

 се
п

те
м

б
ар

 

Ученички парламент 

2. Радионица:  Фактори који утичу на избор занимања и 

упућивање на корисне линкове 

III и IV разред  

3. 

  

Повезивање са локалном заједницом Канцеларија  за младе општине 

Стари град 

4. Презентација факултета Ученици III и IV разреда 

 
1. Анкета о професионалним интересовањима и дилемама 

 о
к
то

б
ар

 

IV разред 

2. Селекција за тестирање IV разред 

3. План тестирања Психолог 

4. 

5. 

Предавање: Фактори који утичу на избор занимања и 

одабир факултета 

IV разред 

Ученици III и IV разреда 

Презентација факултета 

1. Радионица: Целоживотно учење  

 н
о

в
е

м
б

ар
 II разред 

2. Обука „Професионална оријентација у Србији“ Волонтери  

IV разред 
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Р.бр САДРЖАЈ РАДА 

 

Динамика Носиоци активности 

3. 

4. 

Реализација тестирања матураната  III разред  и IV разред 

Психолог 
Презентација факултета 

1. Радионица: Целоживотно учење 

 д
ец

ем
б

ар
 

III разред 

2. Обука „Професионална оријентација у Србији“ Волонтери  

3 

4. 

5. 

Реализација тестирања матураната  

Саопштавање резултата и интервју са ученицима 

III разред  и IV разред 

III разред  и IV разред 

III разред  и IV разред 

Психолог Презентација факултета 

1. Предавање : Улога родитеља у избору факултета 

 ф
еб

р
у

ар
 

Савет родитеља 

2. 

3. 

4. 

Реализација тестирања матураната  

Саопштавање резултата и интервју са ученицима 

III разред  и IV разред 

III разред  и IV разред 

III разред  и IV разред  

Психолог Презентације факултета у школи 

1. Посета међународном сајму образовања 

 м
ар

т 

Педагог и психолог 

2. 

3. 

4. 

Реализација тестирања матураната  

Саопштавање резултата и интервју са ученицима 

Презентације факултета у школи 

 

Психолог 

1. Радионица „ Каријера по мери младих“ 

 ап
р

и
л

 

II, III и IV разред 

2. 

3. 

Повезивање са Центром за каријеру и *ЗТР 

Презентације на сајмовима образовања у ОШ 

Ученички парламент 

П – П служба 

Директор 

Наставник ликовне културе 

III и IV разред 

4. Презентације факултета у школи 

1. Саопштавање резултата и интервју са ученицима 

 м
ај

 

III разред  и IV разред 

2. 

 

 

 

 

3. 

Учешће на сајмовима образовања у основним школама Ученички парламент 

П – П служба 

Директор 

Наставник ликовне културе 

 

Презентације факултета у школи III разред  и IV разред 

1. Анкета уз предлоге за план рада за школску 2019/20. 

годину  ју
н

 Ученици - чланови ученичког 

парламента 

 

*КСИВ – каријерно саветовање и вођење 

*ЗТР – завод за тржиште рада 

 

Циљ рада на професионалној оријентацији је подстицање професионалног развоја ученика и пружање помоћи 

појединцу да формира реалну слику о својим способностима, особинама личности, интересовањима и да у односу на 

садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој професионални 

развој. 

У складу са постављеним циљем, задаци на професионалној оријентацији се реализују у току редовне наставе, 

на часовима одељењског старешине, индивидуалним саветодавним радом са школским психологом, професионалним 

информисањем (презентација школа и факултета путем презентација, летака, памфлета). 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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Програм заштите животне средине32 обухвата активности усмерене на јачање или развој еколошке свести, 

развијање љубави према природи као и о значају очувања природних ресурса. Школа доприноси заштити животне 

средине остваривањем програма заштите животне средине, заједничким истраживањем и акцијама локалне 

самоуправе и школе, као и на други начин, у складу са законом 

Реализација програма омогућава услове за активно и креативно провођење слободног времена, промовише 

здраве и безбедне стилове живота, развија позитиван став и мишљење о школи, развија толеранцију, другарство, 

солидарност и хуманост. 

Укупни образовно-васпитни утицај школе, као и свих носилаца посла (предметни наставници, одељењске 

старешине, психолошко-педагошка служба) у области заштите и унапређења 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. 

 

    Активности у области заштите човекове средине одвијаће се у оквиру остваривања програма редовне наставе, посебно   

   при обради наставних јединица из предмета биологија (област екологија), хемија и социологија.  

  

    Садржај рада: 

1. Загађивање ваздуха и заштита од загађивања (са прикупљањем метеоролошких података о загађености 

ваздуха у Београду). 

2. Загађивање воде и заштита од загађивања. 

3. Загађивање земљишта и заштита од загађивања. 

4. Загађивање хране и заштита од загађивања (са прикупљањем података о квалитету хране Центра за 

потрошаче у Београду). 

5. Урбана средина и проблеми живота у урбаној средини. 

6. Видови загађивања животне и радне средине и улога сваког појединца у заштити човекове животне и радне 

средине. 

7. Национални паркови и природни резервати. 

8. Прорађивање текста писма индијанског поглавице Сијетла председнику САД Пирсу. 

 

        Као и претходних година ученици ће уређивати школски простор, оплемениће средину уношењем цвећа, које ће сами 

неговати. У оквиру радних субота организоваће се шире акције уређења школе, тако да ће се поред учионица уређивати 

кабинети, фискултурна сала, спортски терен и школско двориште. Поред успеха и дисциплине, ова активност ће бити један 

од критеријума у одређивању најбољег одељења у школи. 

       Планира се да свако одељење има по два дана друштвено-корисног рада. Активности: уређење школских просторија и 

школског дворишта. 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 

ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

 

             У наредној школској години посветиће се пажња заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. Тим чине: Александар Андрејић – директор, Бранка Достанић – психолог школе, Татјана Живковић – 

педагог школе, Александра Спасојевић – професор психологије, Ирис Јанковић – професор филозофије, Снежана 

Кузмановић – професор социологије, Срђан Милошевић, родитељ  и ученици Александар Милић 4/5  и Лазар Петровић 4/7 

(у оквиру активности Програма . за превенцију наркоманије, алкохолизма и малолетничке деликвенције). 
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На основу ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-

васпитним установама, као и Правилника о донет је  Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 

Основни принципи на којима се заснива Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања у Првој београдској гимназији, а у складу са Посебним протоколом, су право на живот и развој, најбољи 

интерес ученика, недискриминацију и учешће самих ученика у Програму. Учешће ученика обезбедиће се тако, што ће они 

благовремено и континуирано добијати сва потребна обавештења, што ће им се пружити могућност да изразе своје 

мишљење у свим фазама процеса заштите и то на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације. 

Циљеви програма су усмерени на превентивно деловање (стварање безбедне средине за живот и рад ученика) и 

интервентно деловање (у ситуацијама кад дође до насиља и злостављања). 

 

Циљеви превентивног деловања 

1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања  

2. Укључивање ученика, свих запослених, родитеља и локалне заједнице у спровођење превентивних активности 

3. Подизање нивоа свести свих учесника у образовном процесу и њиховог умећа за препознавање насиља, 

злостављања и занемаривања 

4. Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговање у 

ситуацијама насиља 

 

Запослени својим квалитетним радом и применом различитих метода, садржаја, облика рада и активности, личним 

понашањем и ставом утичу, помажу и обезбеђују недискриминаторно, подстицајно, инклузивно и безбедно 

образовно окружење за све. 

 

Циљеви интервентног деловања 

1. Спровођење поступака и процедура у ситуацијама насиља 

2. Успостављање система ефикасне заштите ученика у ситуацијама насиља 

3. Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља 

4. Саветодавни рад са ученицима који  су изложени насиљу, који врше насиље и који су посматрачи насиља 

5. Праћење и процењивање ефикасности програма заштите 

6. Отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу вршњака 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА  

 
Циљ Задаци Носиоци Временска 

динамика 

1 Упознавање са правном 

регулативом, Општим и 

посебним протоколом 

* информисање * директор Септембар 

2018. 

2 Усклађивање постојећих 

подзаконских аката установе 

* Правилника о понашању 

ученика и запослених 

* Правилника о безбедности 

* Правилника о материјално – 

техничкој безбедности 

* Правилник о дискриминацији 

* Правилник о ДКР 

*секретар 

  директор 

* секретар 

   директор 

* секретар 

   директор 

Прво 

полугодиште 

2018 / 19. 

3 Израда програма за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемари 

* израда акционог плана за 

спровођење превентивних 

активности 

* ТИМ за 

превенцију 

насиља 

Септембар и 

октобар 2018. 

4 Дефинисање улога и 

одговорности у примени 

процедура и поступака 

* руководства чланова тима 

* дежурних наставника 

 *предметних наставника 

* одељењских старешина 

* осталих запослених у школи 

* ТИМ за 

превенцију 

насиља 

Септембар и 

октобар 2018. 



 

332 

 

5 Развијање и неговање богатства 

различитости и културе 

понашања у оквиру васпитно – 

образовних активности 

* теме у оквиру ЧОС - а 

* теме у настави грађанског 

васпитања и верске наставе 

* план рада Ученичког 

парламента 

* план трибина за ученике 

 

*П-П служба 

*Задужени 

наставник 

*Задужени 

наставник 

*Задужени 

наставник 

*П-П служба 

Прво 

полугодиште, 

децембар 2018. 

и март 2019. 

6 Организовање обуке за 

ненасилну комуникацију и 

конструктивно решавање 

конфликата 

*стручни семинари *наставници, 

*стручни 

сарадници 

У току школске 

 2018/ 19. 

7 Организовање разговора, 

трибина, представа, изложби о  

дискриминацији, насиљу, злост. 

и занмаривању, развијање свести 

о опасностима и њиховим 

штетним последицама 

* теме предвиђене планом 

трибина 

* разговори на ЧОС – у 

* пано – презентација Г.В. 

* комисија 

*одељењске 

старешине 

*наставници 

Г.В. 

У току школске  

2018 / 19. 

8 Дефинисање правила понашања 

и последица кршења правила 

* операционализација правила 

понашања – анализа Кућног реда 

* операционализација 

предвиђених казни за кршење 

правила 

ТИМ за 

превенцију 

насиља 

Новембар 2018. 

9 Развијање вештина ефикасног 

реаговања у ситуацијама насиља 

*Едукација за ТИМ 

* едукација осталих запослених 

 У току школске 

 2018 / 19. 

10 Умрежавање свих кључних 

носилаца превенције насиља 

*сарадња са надлежним 

друштвеним институцијама 

 У току школске 

2018/19. 

 

 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАРКОМАНИЈЕ, АЛКОХОЛИЗМА И 

МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНИЦИЈЕ 

 
Рад школе на превенцији наркоманије, алкохолизма и малолетничке делинквениције међу ученицима наше школе 

биће и ове године интезивиран у оквиру васпитног деловања школе, и то кроз планове и програме редовне наставе (посебно 

биологије, физичког васпитања, српског језика и књижевности, устава и права грађана, грађанског васпитања, социологије и 

часова одељенског старешине) и кроз  ваннаставне активности школе (секције, Ученички парламент, предавања и 

радионица за ученике). Овим проблемима бави се Тим за заштиту ученика од  насиља и Ђачки парламент. 

За ову школску годину предвиђене су следеће активности:  

 

Активности Време 

реализ. 

Област рада Циљна група Реализатори 

активности 

Израда и усвајање Програма у 

оквиру Годишњег плана 

Септембар Наставничко 

веће 

Школски 

одбор, 

наставници 

директор, 

психолог, педагог, 

комисија за израду 

Годишњег плана 

Упознавање родитеља са 

Програмом 

октобар родит. састан, 

Савет 

родитеља 

родитељи одељенске 

старешине, 

директор, П-П 

служба 

Поремећаји понашања 

Делинквенција, наркоманија, 

алкохолизам (предавање) 

новембар час одељењ. 

заједн. 

ученици  II 

разреда 

Психолог, педагог 

Израда паноа: Сида, наркоманија новембар литерарна 

секција, 

ликовна 

 ученици  

I, II, III, IV 

разреда 

проф. српског јез. 

и ликовне 

уметности 
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Активности Време 

реализ. 

Област рада Циљна група Реализатори 

активности 

секција 

Здравствени аспекти злоупотребе 

психоактивних супстанци 

октобар у време 

систем. прегл. 

ученици  

I, II, III, IV 

 разреда 

школски лекар 

Процена ученичког знања о 

наркотицима 

новембар час одељ. 

заједн. 

ученици  

I, II, III, IV 

разреда 

Психолог, педагог, 

одељ. старешине 

Упознавање ученика са 

националним програмом 

превенције ПАС 

октобар час одељ. 

стареш. 

ученици 

I, II, III, IV 

разреда 

Одељенски 

старешина 

Делинквенција, трговина људима 

и кривично гоњење 

новембар час одељ. 

заједн. 

Ученици I, II и 

III разреда 

Представници 

МУПа РС 

Ментална хигијена адолесцената 

са нагласком на утицај наркотика 

и седатива на физичко и ментално  

здравље 

децембар настава 

биологије 

ученици I 

разреда 

Професори 

биологије 

Навијачке групе – како с њима, а 

без њих 

јануар час одељ. 

заједн. 

Ученици II и 

III, IV  разреда 

Представници 

МУПа РС 

Процена ученичког знања о 

алкохолизму 

фебруар час одељ. 

заједн. 

групе учен. 

I, II, III, IV р. 

Психолог, педагог 

Шта знамо, а шта још не знамо о 

СИДИ (радионица) 

март ваннас. 

активн. 

ученици   

II, III разреда 

чланови Јазаса 

Трговина људима, женама и децом март Ученички 

парламент 

Предст. 

парламента 

проф. Грађанског 

васпитања, Милан 

Гачановић, 

Светозар Јованчић 

Како препознати особу која 

користи психоактивне супстанце. 

Могућност лечења (предавање) 

април Настав. 

веће, трибине 

за родитеље 

Професори, 

родитељи 

Лекар; 

представници  

МУПа РС 

Религија и болести зависности 

(предавање) 

април Час верске 

наставе 

Ученици I, II, 

III, IV р. 

Проф. верске 

наставе, Марија 

Стоиљковић 

Пут од злоупотребе до зависности април ваннас. 

активн. 

Ученици I, II, 

III, IV разреда 

Лекар 

Полне болести и заштита. Болести 

зависности (предавања) 

мај настава 

биологије 

Ученици I, II 

разреда 

Професори 

биологије 

Фактори ризика код употребе 

дрога (пано)  

мај литерарна и 

ликовна 

ученици 

 I, II, III, IV 

разреда 

Драгица 

Симоновић и 

Марина Чудов 

Кршење законских норми везаних 

за злоупотребу и растурање дроге 

мај настава 

устава, 

социологије и 

грађанског 

васп. 

ученици  

III, IV разреда 

Проф. Милан 

Гачановић, проф. 

устава и  права 

грађана, проф. 

Светозар 

Јованчић, 

професор 

грађанског васп, и 

проф. Снежана 

Кузмановић, проф. 

социологије 

Информисаност, ставови и 

понашање наших ученика у вези 

јун ЧОС ученици 

I, II, III, IV 

Психолог, педагог 
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Активности Време 

реализ. 

Област рада Циљна група Реализатори 

активности 

са проблемом наркоманије 

(анкета) 

разреда – 

узорак 

 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, 

потребе неговања и развоја физичких способности, школа у оквиру школског програма, поред наставе реализује и 

програм школског спорта33. 

Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељењска такмичења и припреме за такмичења. 

Школска такмичења се организују у кошарци, одбојци, фудбалу и пливању. Школа сарађује и са локалним спортским 

организацијама. 

Основни циљ спортско-рекреативних активности је да се у слободно време ученика у овој области обезбеди 

здрава и културна забава и разонода, да се задовоље њихове посебне жеље, да им се помогне да развијају позитиван 

однос према физичкој култури и да формирају чврсте навике за редовне телесне вежбе. 

 

ОДБОЈКАШКА  СЕКЦИЈА 
Секцију води  проф. Драган Чингелић 

            Циљ секције је да прикупи све заинтересоване ученике у намери да науче и усаврше своје техничке и тактичке 

елементе одбојке, како би задовољили своје потребе за физичким активностиме и презентовли школу на ваншколским 

такмичењима у одбојци. Планирано је 36 часова одбојкашке секције  

1. Уводни час – упознавање ученика са планом и програмом секције 

2. Техника oдигравања лопте прстима 

3. Техника игре прстима, примена у игри 

4. Техника  одигравања чекићем 

5. Техника  игре чекићем, примена у игри 

6. Игра на мрежи са применом правила ( тестирање) 

7.  Постављање блока и кретање у блоку 

8. Техника смеча из места 

9. Техника смеча у кретању 

10. Тенис сервис (техника) 

11. Игра на мрежи са извлачењем по потреби 

12. Проклизавање и упијач (сување) 

13. Примена научених елемената у игри и корекција грешака 

14. Тактика игре у нападу ( смеч из зоне 4,пенал, алма) 

15. Тактика игре у одбрани ( углом напред, назад и луком ) 

16. Игре за побољшање свих обрађених елемената 

17. Правила игре и примена у игри 

18. Техника и начин пласирања лопти («кување») 

19. Вежбање технике и тактике кроз задате вежбе 

20. Игра ( слободне активности ученика) 

21. Селекција мушке екипе за општинско такмичење 

22. Селекција женске екипе за општинско такмичење 

23. Припрема мушке екипе за такмичење 

24. Припрема женске екипе за такмичење 

25. Игра преко мреже (турнир мешовитих екипа 1. разреда) 

26. Игра преко мреже (турнир мешовитих екипа 1. разреда) 

27. Игра преко мреже (турнир мешовитих екипа 1. разреда) 
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28. Игра преко мреже (турнир мешовитих екипа 2. разреда) 

29. Игра преко мреже (турнир мешовитих екипа 2. разреда) 

30. Игра преко мреже (турнир мешовитих екипа 2. разреда) 

31. Игра преко мреже (турнир мешовитих екипа 3. разреда) 

32. Игра преко мреже (турнир мешовитих екипа 3. разреда) 

33. Игра преко мреже (турнир мешовитих екипа 3. разреда) 

34. Игра преко мреже (турнир мешовитих екипа 4. разреда) 

35. Игра преко мреже (турнир мешовитих екипа 4. разреда) 

36. Игра преко мреже (турнир мешовитих екипа 4. разреда) 

ФУДБАЛСКА СЕКЦИЈА ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 

Секцију  води  проф. Дара Булић 

 

Циљ секције је да окупи све заинтересоване девојчице које желе да науче основне елементе технике фудбала и играју 

фудбал. На овим часовима моћи ће да усаврше своју вештину играња фудбала, и тиме покушати да на прави начин 

презентују своју школу на општинским и свим другим ваншколским такмичењима.                                                                    

Упознавање ученика са планом рада и временским термином за припрему на такмичењима 

1. Шта је мали фудбал, где се игра,број играча,правила игре. 

2. Тематска припреме, увођење ученика у рад : вежбе трчања, скочности, гипкости,вежбе снаге са и без лопте, 

комплекс вежби специфичне припреме. 

3. Техничка припрема:техника вођења и додавања лопте унутрашњом страном стопала, примање лопте унутрашњом 

страном стопала. Кондиционе вежбе, истезање. 

4. Вежбе контролисања лопте:вођење ,додавање, примање спољном страном стопала, контролисање прецизности 

додавања, заустављање ђоном. Комплекс вежби. 

5. Преглед увежбаних елемената техника: на полигону, провера савладаности технике са претходних часова. 

6. Контролисање лопте у кретању додавањем и примањем унутрашњом и спољашњом страном стопала. Вежбе 

растезања, вежбе промене ритма и брзине без лопте. 

7. Техника вођења средином риса стопала 

8. Шутирање на гол из места и кретања. 

9. Тест: брзо вођење у полукругу. Провера усвојене технике вођења лопте. 

10. Рад на експлозивној снази и стартној брзини. 

11. Дриблинг: унутрашњом и спољашњом страном стопала,ролањем и повлачењем. 

12. Шутирање на гол из праволинијског вођења. Произвољном техником. 

13. Основни став голмана и хватање лопте на голу. Кондиционе вежбе, снага,брзина, гипкост тела. 

14. Основи тактике игре у одбрани и нападу. Увежбавање ситуација у игри. 

15. Основна игра главом, примање лопте грудима. Примена вежби. 

16. Приказ теста за контролисање лопте ударцем о зид, време 30 секунду. 

17. Додавање и примање лопте у кретању са шутирањем. 

18. Сусрет 2 тима , мала утакмица правилном техником и тактиком у игри. 

19. Техника додавања лопте у празан простор и сустизање играча и лопте. Вежба: додавање и примање лопте у 

полуконтри. 

20. Тестирање извођење слободног ударца са линије ка голу.                                      21-26.Кондиционе вежбе 

издржљивости,снаге,брзине,гипкости...припрема екипе за школска такмићења.  

Такмичење у одбојци 
Такмичење води проф. Дара Булић 

 

Такмичење у одбојци реализује се између 10 одељења којима предаје проф. Дара Булић. 

 

КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА 
Секцију води професор Бранко Симић 

 

1.  Упознавање са планом рада и правилима понашања 

2.  Обнављање основних кошаркашких елемената технике 

3.  Хватања и додавања лопте на кратким и дугим растојањима 
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4.  Вођење лопте у ходу и кретању праволинијском и криволинијском путањом 

5.  Вођење, хватање и додавање лопте из трчећег корака 

6.  Увежбавање разних  тактичких комбинација у нападу 

7.  Навођење играча одбране на блок и коришћење постављеног блока 

8.   Тактика:  ’’Give and go’’  ( са предње састране и од позади ) 

9.   Тактика:  ’’ Back door ’’ 

10. Тактика:  ’’ Front door ’’ 

           11.  Тактика:  ’’ Pick and roll ’’ 

           12.  Тактика:  ’’ L kretanje ’’ 

       13.  Тактика:  Класична блокада,  блокада навођењем из додавања и блокада  

              навођењем  из дриб.                                                                                                                              

14.  Полуконтранапад (више решења ) 

15.  Контранапад  ( више решења ) 

16.  Тактика одбране:  ''одбрана човек на човека'' 

17.  Тактика одбране: '' зонска одбрана 3-2 и 2-3'' 

18.  Увежбавање обрађњних елемената технике и тактике 

19.  Увежбавање обрађњних елемената технике и тактике 

20.  Увежбавање обрађњних елемената технике и тактике 

21.  Игра на два коша са применом  обрађених елемената технике и тактике 

22.  Игра на два коша са применом  обрађених елемената технике и тактике 

23.-27.  Турнир у баскету ученика 1. и 2. разреда 

28.-32.  Турнир у баскету ученика  3. и 4. разреда 

33.-42.  Увежбавање школских екипа за кошаркашка такмичења (старијих и млађих, мушких и женских) 

43.  Слободне активности 

 

ФОЛКЛОРНА ГРУПА ''ЈЕЛЕК И ОПАНЧИЋИ'' 
Групу води проф. Дара Булић 

 

Фолклорна група ће наступати на свим приредбама важним за школу – приликом посета гостију из страних школа, на 

Светосавској академији и Дану школе. 

Припреме за општинска, градска и друга такмичења 

Припреме за школска и ваншколска такмичења изводиће сви професори физичке културе у складу са својим школским 

обавезама, и уз међусобни договор и сарадњу. 

КУРС СКИЈАЊА 

8 дана на Копаонику - јан. фебр. и март  2019. 

Курс ће се изводити на Копаонику са смештајем у  средњошколском одмаралишту ''Машинац'' у јануару, фебруару и марту 

2019. године. Ученици ће моћи  да науче и  усаврше своје знање скијања. 

 

МАРАТОН У БЕОГРАДУ И ПРАГУ 

 

У периоду од октобра 2018. до априла 2019.године, одржаваће се селекција и припрема ученика за све атлетске 

манифестације, укључујући и Београдски и Прашки  маратон, а о свему ће ученици бити обавештавани преко књиге 

обавештења и огласне табле. Најбоље пласирани ученици на тестирању избориће право учешћа на Прашком маратону. 

Ученици и сви остали који буду путовали у Праг на маратон, имаће прилику и обавезу да посете спомен костурницу  и 

маузолеј у Јиндриховицама, месту у Чешкој у ком је страдало преко 7000 српских жртава. Посета Јиндриховицама је 

постала обавезна, и циљ наше школе је да се у томе истраје, како не бисмо заборавили српске  жртве које су страдале у 

Првом светском рату.  

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ 

 

Меморијалне утакмице у знак сећања на нашег ученика Александра Радовића, одржаће се у септембру и јуну месецу. То су 

фудбалске утакмице 2 одељења састављена од по  5 (4+1) ученика. 



 

337 

 

 

МЕМОРИЈАЛ ДРАГОСЛАВ МИЛАДИНОВИЋ 
 

Одбојкашки турнир између црвене и плаве смене у спомен професора Драгослава Миладиновића, одржаће се у априлу 

месецу. 

 

 

ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 
Секцију воде професори Милан Гачановић, Драган Чингелић и Синиша Вукадиновић 

 

Оквирни план излета ће бити усвојен на састанку председништва планинарског друштва „Победа”, чији је огранак 

планинарска секција наше школе. Реализација свих излета и верификација одвија се и даље у оквиру  Планинарског Савеза 

Србије . Предвиђен је обилазак следећих планина: Ртањ, Рајац, Голија, Лесковик и Букуља.  

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

Сарадња са локалном самоуправом34, која укључује и сарадњу са канцеларијама за младе у јединицама 

локалне самоуправе, остварује се на основу програма који чини део школског програма и део развојног плана школе. 

Школа прати, укључује се у дешавања у локалној самоуправи, и заједно са њеним представницима планира 

садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развој школе. 

 

Институција Активност 
Носиоци 

активности 
Време 

Општина Стари 

град 

    Сајам образовања општине Стари град,    

    презентација школе                   

   Наставници, ученици              Мај  

ЗУОВ, акредитовани 

стручни семинари 
Стручно усавршавање наставника и стручних 

сарадника. 

Директор, 

наставници, стр. 
сарадници 

 

 

У току 

године 
Регионални центар за 

таленте 

Идентификовање талената. Праћење њихових 

постигнућа у току године 

Психолог, 

наставници 

Канцеларија за младе Предавања, трибине, изложбе ... 
Наставници, 
стр.сарадници 

Црвени крст 

општине Стари 

град 

Акција добровољног давања крви 

пунолетних ученика 

Наставници, 

стр.сарадници 

У току 

године 

Музеји, 

галерије,позоришта, 

библиотека града Београда 

Одлазак са ученицима (приликом избора 

представа води се рачуна о програму наставе 

српског језика и књижевности, као и 

интересовању ученика) 

 

ОС, 

наставнци,  

п-п служба 

У току године 

Дом здравља „Стари град“, 

Институт за ментално 

здравље 

 

Здравствена и ментална заштита ученика- 

прегледи, предавања, радионице 

ОС, 

наставници, 

п-п служба 

У току године 

Црвени крст 

општине Стари град 

и др. 

 
Хуманитарне акције; 

„Један пакетић, много љубави“; 

Обука ученика у пружању прве помоћи 

Ученички 

парламент, 

наставници  

 
У току године 

окт., феб. 
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Сарадња са другим 

школама из земље и 

иностранства 

 
Пријем ученика и представника школа из земље 

и иностранства, припремање пригодних 

манифестација, приредби и сл, повратна посета 

тим школама наших ученика   

Директор, 

пом.директ

ора,наста-

вици 

 
У току године 

  Секретаријат за саобраћај 

  града Београда и Српски 

  комитет за безбедност  

  саобраћаја 

 
  Предавање о безбедности ученика 

  Школски час за будуће возаче 

Директор, 

наставници 

 
   У току године 

Дом ученика средњих 

школа 

Праћење успеха и владања ученика школе 

станара Дома 

ОС, педаг-псих. 

служба, васпитачи 

Дома 

У току 

школске 

године 

 
Културни ценар Београд, 

Дом омладине 

Културне манифестације у организацији 

Културног центра и Дома омладине 

п-п служба, 

наставници 

 
По потреби 

 
Црква Александар Невски 

 

Прослава Св Саве и часови веронауке 

 

Представнци Цркве и 

школе 

 

  У току шк.год. 

  27.јануар 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на 

принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Програмом сарадње са породицом35 школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, 

односно старатељима ученика, који обухватају детаљно информисање и саветовање родитеља, укључивање родитеља 

у активности школе, консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, ваннаставних, организационих и 

финансијских питања и то ради унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања 

свеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја. 

Сарадња родитеља и школе биће остварена кроз различите контакте, са одељењским старешином, директором, 

стручним сарадницима, Школским одбором и Саветом родитеља. 

На почетку школске године, биће одржан Општи родитељски састанак са родитељима ученика првог разреда 

(директор, психолог, педагог и одељењске старешине ученика првог разреда ће представити Школу и све значајније 

активности у њој). 

Време 

реализације 
Активности Начин реализације Носиоци реализације 

 

Почетак 

септембра 

Упознавање родитеља са 

организацијом и начином 
рада школе, 

руководством,ОС и 

правима и обавезама 

Општи родитељски састанак са 
родитељима ученика првог разреда 
 

Директор, одељењскње 

старешине, психолог, 
педагог 

  

 У току године, 

 квартално 

  

Упознавање са резултатима рада и  

 понашањем ученика 

  

  Индивидуални и групни разговори,  

  родитељски састанци 

 
Одељенске старешине 

 

У току године 
Пружања подршке у остваривању 

родитељске улоге  

 
Индивидуални и групни разговори 

 

Одељењске старешине 

  

  По потреби 

 Успостављање сарадње са 

 наставницима                           
„Дан отворених врата“- термин за   

  разговор са родитељима 

 

  Наставници 

 

По потреби 
 

Саветодавни рад са родитељима 
Индивидуални и групни разговори и 

родитељски састанци са педаг-психол. 
службом или директором 

Педагошко-психолошка 

служба, директор 

У току 

године 

Предавање „Развојне промене у 
адолесценцији“ 

Предавање за родитеље ученика првог 

разреда на ѕаједничком родитељском 

састанку 

 

Психолог 
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По потреби 
Саветодавни рад са родитељима 

ученика чија деца имају посебне 
образ. потребе 

Састанци са родитељима ОС, педаг-психолошка 

служба 

 

  По потреби 

Едукација родитеља ученика 

чија деца имају посебне образ. 

потребе и повезивање са 

установама које пружају 

подршку (у случају потребе) 

Састанци са родитељима и 

ученицима 

Састанци са другим службама  

ОС, педаг-психолошка 

служба  

У току године 
Укључивање родитеља у 

културним и спортским 

манифестација школе 

Родитељи учествују у културним и 

спортским манифестацијама школе и 

др. 

Директор, наставниџи 

 
 

У току године 

 
Укључивање родитеља у наставни, 

васпитни и процес израде 

докумената од значаја за рад 

школе 

Родитељи учествују у изради 

школског програма,  развојног плана 

школе, учествују у прављењу ИОП, 

укључени су у ВНА као предавачи 
 

 

руководиоци тимова, 

психолог и педагог, 

предметни наставници 

 

У току године 
Укључивање родитеља у процес 

управљања школом  

Родитељи учествују у раду Савета 
родитеља, ШО, тимовима и др. 

руководиоци тимова 

директор 

 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА 

Школа планира37 извођење излета и екскурзија, на начин и под условима утврђеним наставним планом и 

програмом. 

Програм излета и екскурзија саставни је део школског програма и годишњег плана рада школе. 

Приликом извођења излета и екскурзије нарочито се мора водити рачуна о свим видовима заштите и 

безбедности ученика. 

Сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику o организацији и остваривању 

екскурзије у средњој школи (''Службени гласник Републике Србије'' број 30 од 25. априла.2019.г.) екскурзије ће се 

извести: ако се родитељи изјасне за извођење истих, ако се за екскурзију пријави најмање 60% ученика одељења и ако 

су створени услови за остваривање циља акскурзије. 

Предвиђени планови екскурзија за 2019. и 2020. годину 

 
 ПАРТИЈА 1 

дестинација Вишеград – Бајина Башта – Мокра Гора – Мећавник –  Златибор 

програм путовања Организација и реализација екскурзије ученика првог разреда. 

ПРВИ ДАН: Полазак аутобуса у 6:30. Вожња Ибарском магистрал, Овчарско-Кабларском 

клисуром, преко Кремне (пауза 30 мин) и Мокре Горе до Вишеграда. Долазак у Вишеград око 

13.30. Обилазак АНДРИЋ града и ,,На Дрини ћуприје” у пратњи локалног водича. Након 

завршених разгледања слободно време до 17. Полазак према Златибору. Долазак око 19:30. 

Смештај у одговарајућем објекту на Златибору. Вечера. Дискотека. Ноћење. 

ДРУГИ ДАН: Након доручка, одлазак до Мокре Горе. Мокра Гора је у свету позната по 

лепоти природе, али још више по старој ускотрачној железници. Обновљена деоница је 

„Шарганска осмица” – путна петља дуга 13.5 км на којој су 22 тунела и десетак мостова и 

вијадукта. Вожња чувеним музејским возом узаног колосека, који вуче парна локомотива. По 

завршеној посети, одлазак до етно села „Дрвенград”, смештеног на брду Мећавник. Обилазак 

етно-села: Галерије и цркве Светог Саве. По завршеним обиласцима одлазак до Златибора. 

Ручак у 13 часова. Након ручка обилазак туристичког центра Златибор. Шетња поред језера и 

чесме краља Александра до хотела Палисад, затим до Краљевих конака, спортског центра. 

Слободно време до поласка за Београд у 16. Долазак око 21. 
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трајање два дана  

време реализације у периоду мај -јун 2019. године.  

превоз Аутобусима високе туристичке класе, не старијим од пет година у време извођења екскурзије, 

са тоалетом, ТВ и ДВД уређајем и озвучењем 

аранжман обухвата - превоз; 

- смештај на бази једног полупансиона у објекту капацитета 250 места у дво, тро, 

четворокреветним собама са купатилом и дуплекс апартманима  

(пет, шест, седам кревета) са купатилом. 

Напомена: У смештајном објекту обезбедити пун пансион - класично послуживање и 

дискотеку за ученике; 

- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус током целог путовања; 

- услуге локалног водича; 

- трошкове за лекара пратиоца екскурзије; 

- улазнице за све локалитете или активности предевиђене програмом; 

- обавезно путно осигурање; 

- 18 гратис места; 

број ученика 250 ученика (тачан број ће се утврдити по добијању писмене сагласности родитеља)  

пратиоци групе које 

обезбеђује понуђач 

лиценцирани туристички водич за сваки аутобус;   

лекар. 

број гратиса 18 гратис места (8 ученичких – 1 по одељењу на минимум 20 плативих ученика, 8 за 

одељенске старешине, 1 за вођу пута и 1 за педагога или психолога ( уколико школа одреди) 

начин плаћања Плаћање  се може вршити у  три рате  (фебруар, март, април 2019. године). Родитељи 

уплаћују износе на рачун туристичке агенције – организатора путовања, по уплатницама које 

припрема туристичка агенција - организатор путовања, у складу са одредбама члана 296 

Закона о облигационим односима. 

 

 ПАРТИЈА 2 

дестинација Београд - Фрушкогорски манастири – Петроварадин – Сремски Карловци – Суботица – 

Београд 

програм путовања Организација и реализација екскурзије ученика другог разреда. 

ПРВИ ДАН: Полазак испред школе у 8 сати. Обилазак фрушкогорских манастира Хопово и 

Крушедол. Обилазак Петроварадинске тврђаве. Долазак у Сремске Карловце. Обилазак града: 

Гимназија, Саборна црква, Патријаршија. Фонтана Четири лава. Слободно време. Наставак 

пута према Суботици. Смештај у хотелу са четири звездице у Суботици. Вечера. Шетња  

градом (пешачка зона), са водичима и професорима. Ноћење. 

ДРУГИ ДАН: Доручак у хотелу. Одлазак до Келебије. Обилазак ергеле, јахање коња, вожња 

фијакером. Ручак на ергели. Повратак у Суботицу. Обилазак градске куће, катедрале, 

синагоге, Рајхлове палате, Градске библиотеке. Вечера. Одлазак у дискотеку. Ноћење. 

ТРЕЋИ ДАН: Доручак у хотелу. Шетња Палићким језером и посета зоо врту. Ручак у хотелу. 

Одлазак за Нови Сад - галерија Матице српске, панорамско разгледање знаменитости града. 

Слободно време. Полазак за Београд око 19:30. Долазак у Београд око 21 час. 

трајање три дана  

време реализације 29.09. – 01.10.2019. године  

превоз Аутобусима високе туристичке класе, не старијим од пет година у време извођења екскурзије, 

са тоалетом, ТВ и ДВД уређајем и озвучењем 

аранжман обухвата - превоз; 

- обиласке по програму путовања; 

- смештај на бази једног пуног пансиона у хотелу са најмање четири звездице у Суботици, у 

двокреветним, трокреветним или четворокреветним собама са купатилом и тоалетом у свакој 

соби; 

- организацију дискотеке за ученике; 

- пратњу лиценцираног туристичког водича за сваки аутобус током целог путовања; 

- услуге  локалног водича; 

- трошкове за лекара пратиоца екскурзије; 

- обавезно путно осигурање; 
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број ученика 250 ученика (тачан број ће се утврдити по добијању писмене сагласности родитеља)  

пратиоци групе које 

обезбеђује понуђач 

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус; 

- лекар. 

број гратиса - 18 гратис места (8 ученичких – 1 по одељењу на минимум 20 плативих ученика, 8 за 

одељенске старешине, 1 за вођу пута и 1 за педагога или психолога (уколико школа одреди) 

начин плаћања Родитељи уплаћују износе на рачун туристичке агенције – организатора путовања, по 

уплатницама које припрема туристичка агенција - организатор путовања, у складу са 

одредбама члана 296 Закона о облигационим односима. Плаћање се може вршити у 5 

месечних рата (мај, јун, јул, август, октобар). Последњи рок за исплату је 45 дана од дана 

реализације путовања.  

 

 
 ПАРТИЈА 3 

дестинација Београд – Делфи – Атина – Пелопонез – Микена – Олимпија – Крф – Метеори – Калабака – 

Солун – Београд 

програм путовања Организација и реализација екскурзије ученика трећег разреда. 

ПРВИ ДАН: БЕОГРАД Полазак у 05:00 часова. Вожња према Солуну са успутним 

задржавањима ради одмора. Прелазак границе код Прешева и Богородице. Наставак пута за 

Делфе преко Ларисе и Ламије. 

ДЕЛФИ Долазак на Делфе у вечерњим сатима. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење. 

 

ДРУГИ ДАН: ДЕЛФИ Доручак. У 09:00 полазак у разгледање АПОЛОНОВОГ ХРАМА, 

чувеног античког АПОЛОНОВОГ (ПИТИЈИНОГ) ПРОРОЧИШТА, СТАДИОНА и МУЗЕЈА. 

У 11:00 полазак за Атину преко Левадије и Тебе (престонице митског краља Едипа). Долазак 

у Атину око 14:00 часова. Посета АРХЕОЛОШКОМ МУЗЕЈУ. Смештај у хотел. Слободно 

време за одмор. Вечера. Увече одлазак у шетњу градом са водичима и професорима. Ноћење. 

ТРЕЋИ ДАН: АТИНА Доручак. Одлазак метроом до Синтагме.  (обезбеђене карте у износу 

од 0,60€). Обилазак „колевке цивилизације”: АКРОПОЉ (са локалним водичем), МУЗЕЈ 

АКРОПОЉА (обезбеђене улазнице са резервацијом), тргови ОМОНИЈА и СИНТАГМА, 

ПАРЛАМЕНТ, СПОМЕНИК НЕЗНАНОМ ЈУНАКУ, ПРЕДСЕДНИЧКА ПАЛАТА. Слободно 

време за индивидуално разгледање града. Вечера. Увече одлазак у шетњу градом са 

водичима и професорима. Ноћење. 

ЧЕТВРТИ ДАН: АТИНА Доручак. Одлазак аутобусом на ПЕЛОПОНЕЗ са разгледањем 

КОРИНТСКОГ КАНАЛА. 

ПЕЛОПОНЕЗ Наставак пута до ЕПИДАУРУСА. Обилазак позоришта из IV века п.н.е. са 

14.000 места, чувеног по акустици. 

МИКЕНА Наставак пута до Микене – једног од најстаријих грчких локалитета. Разгледање 

престонице моћног краља Агамемнона који је предводио Грке у Тројанском рату: 

КИКЛОПСКЕ ЗИДИНЕ, ЛАВЉА ВРАТА, КРАЉЕВСКИ ГРОБОВИ... Након тога, обилазак 

АТРЕЈЕВЕ ГРОБНИЦЕ. Ручак и краћи одмор. Наставак пута до Олимпије. 

ОЛИМПИЈА Долазак у хотел у вечерњим сатима. Организовани одлазак у дискотеку. 

Ноћење. 

ПЕТИ ДАН: ОЛИМПИЈА Доручак. Разгледање ОЛИМПИЈЕ, места где су одржане прве 

олимпијске игре 776 год. п.н.е. Обилазак ОЛИМПИЈСКОГ МУЗЕЈА, са кипом бога 

ХЕРМЕСА и богиње НИКЕ, чувеног ЗЕВСОВОГ ХРАМА у коме се налазио Фидијин кип 

бога ЗЕВСА – једног од седам светских чуда, ХЕРИНОГ храма, поред кога се пали 

ОЛИМПИЈСКА ВАТРА, АНТИЧКОГ ОЛИМПИЈСКОГ СТАДИОНА, ФИДИЈИНЕ 

РАДИОНИЦЕ. Краћи одмор. 

У 11 часова полазак за Крф. Прелазак Коринтског залива у месту Рио/Антиро. Наставак пута 

преко Арте, а по доласку у луку Игуменицу, око 19:00, укрцавање на трајект. Пловидба до 

Крфа у трајању од око једног сата. 

КРФ Долазак на Крф у вечерњим сатима. Смештај у хотел.  

Вечера. Ноћење. 

ШЕСТИ ДАН: КРФ Доручак. Излет бродом на острво ВИДО.  

Посета споменику српским војницима настрадалим у I св. рату. 

Повратак на Крф. Посета „Српској кући” и музеју посвећеном 

боравку српске војске и Врховне команде на Крфу од 1916. до 1918. године. Одлазак у хотел 

на ручак. Време за одмор. У 18:00  полазак за ГУВИЈУ, месту искрцавања српских војника. 

Обилазак града Крфа. Слободно време. Повратак у хотел у 22:00. Ноћење. 
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СЕДМИ ДАН: КРФ Доручак. Напуштање хотела и одлазак  

аутобусом до луке одакле се бродом путује за Игуменицу. 

Наставак пута преко Јањине и планине Пиндос до МЕТЕОРА. 

МЕТЕОРИ Обилазак величанственог комплекса византијских 

манастира изграђених на стенама. Посета манастиру ВЕЛИКИ  

МЕТЕОРИ на највишој стени 612 м надморске висине (обезбеђене улазнице). 

Наставак пута до оближње Калабаке. 

КАЛАБАКА Долазак у хотел у вечерњим сатима. Смештај у 

хотел. Слободно време за одмор. Вечера. Ноћење. 

ОСМИ ДАН: КАЛАБАКА Доручак. Одлазак у ВЕРГИНУ и  

обилазак ГРОБНИЦЕ ФИЛИПА МАКЕДОНСКОГ.  

Наставак пута за Солун. 

СОЛУН Краће разгледање града уз посету СРПСКОМ  

ВОЈНИЧКОМ ГРОБЉУ на Зејтинлику. После краћег одмора,  

полазак за Београд. Прелазак границе код Евзона и Табановаца.  

Краћа задржавања у мотелима крај пута ради одмора. 

БЕОГРАД Долазак у Београд у  вечерњим часовима. 

трајање осам дана 

време реализације 28.09. - 05.10.2019. године 

превоз „Соло“ аутобусима високе туристичке класе, не старијим од пет година у време извођења 

екскурзије, са тоалетом, ТВ и ДВД уређајем и озвучењем 

аранжман обухвата - превоз; 

- смештај у хотелима, са три или више звездица, у центру градова на бази  полупансиона. 

Доручак - самоуслуживање (шведски сто), вечера- услуживање (мени) /шведски сто, а 

према наведеном  програму и то у двокреветним и трокреветним собама са купатилом и 

тоалетом; 

Делфи:смештај у хотелима у централној зони 

Атина: смештај у близини трга Караискакис  

Олимпија: смештај у највише два хотела у центру 

Крф: смештај у близини града Крфа (до 15 километара), у једном  хотелу са базеном. Два 

доручка, ручак и вечера- самоуслуживање (шведски сто). 

Калабака: смештај у највише два хотела у центру.  

- пратњу лиценцираног туристичког водича (са искуством на наведеним дестинацијама) за 

сваки аутобус током целог путовања; 

- услуге  локалног водича; 

- трошкове за лекара - пратиоца екскурзије; 

- улазнице за локалитете, музеје, галерије, вожње туристичким бродовима, дискотеку и све 

остале активности предвиђене програмом путовања; 

- обавезно здравствено осигурање за путовање у иностранство. 

број ученика Највише 230 (тачан број ће се утврдити по добијању писмене сагласности родитеља)  

пратиоци групе које 

обезбеђује понуђач 

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус; 

- лекар. 

број гратиса - 20 гратис места (8 ученичких – 1 по одељењу на минимум 20 плативих ученика, 8 за 

одељенске старешине, 1 за вођу пута, додатна три гратис места за ученике. 

начин плаћања Родитељи уплаћују износе на рачун туристичке агенције – организатора путовања, према 

уплатницама које припрема туристичка агенција, у складу са одредбама члана 296 Закона о 

облигационим односима. Плаћање се може вршити у 8 месечних рата. Последњи рок за 

исплату је 45 дана од дана реализације путовања. Тачна динамика и начин плаћања биће 

дефинисани уговором по закљученом оквирном споразуму.  

 

 
 ПАРТИЈА 4 

дестинација Београд – Монтекатини – Фиренца – Пиза – Сијена – Рим – Верона – Лидо ди Језоло – 

Венеција – Београд 

програм путовања Организација и реализација екскурзије ученика четвртог разреда.  

ПРВИ ДАН: Полазак у 05:00. Вожња туристичким аутобусом преко ХРВАТСКЕ, 

СЛОВЕНИЈЕ за ИТАЛИЈУ, са паузама у мотелима поред пута ради одмора. По уласку у 

Италију, преко граничног прелаза ФЕРНЕТИ/СЕЖАНА, наставак пута поред ВЕНЕЦИЈЕ, 
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БОЛОЊЕ, ФИРЕНЦЕ до познате бање МОНТЕКАТИНИ. 

МОНТЕКАТИНИ: Долазак у вечерњим сатима. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење. 

 

ДРУГИ ДАН: МОНТЕКАТИНИ Доручак. Одлазак за ФИРЕНЦУ. 

ФИРЕНЦА Одлазак у разгледање града, пешице са локалним водичем. Споља: 

ДУОМО/КАТЕДРАЛА SANTA MARIJA DEL FIORE, црква САНТА КРОЋE, 

БАПТИСТЕРИЈ – Крстионица Св. ЈОВАНА, ЂОТОВ ЗВОНИК, ТРГ СИЊОРИА, 

PALAZZO VECCHIO, PONTE VECCHIO, Капела МЕДИЧИ, Палата МЕДИЧИ РИКАРДО. 

ГАЛЕРИЈА УФИЦИ (обезбедити резервације на основу испостављених спискова ученика 

најкасније 90 дана пре поласка). Слободно време. до 18:00, кад је полазак за 

МОНТЕКАТИНИ. Вечера. Ноћење. 

 

ТРЕЋИ ДАН: МОНТЕКАТИНИ Доручак. У 07:30 полазак аутобусом за ПИЗУ (40 км). 

ПИЗА Долазак у ПИЗУ у преподневним часовима. Спољашње разгледање 

МОНУМЕНТАЛНОГ ЦЕНТРА; КРИВИ ТОРАЊ, КАТЕДРАЛА/ДУОМО, КРСТИОНИЦА... 

Слободно време до 12.00, када се полази за Сијену. 

СИЈЕНА Долазак у Сијену. Разгледање града са локалним водичем. Око17:00 полазак за 

Рим. 

РИМ Долазак у РИМ увече. Смештај у хотел (строги центар, близина станице Термини). 

Вечера.  Ноћење. 

 

ЧЕТВРТИ ДАН: РИМ Доручак. Разгледање града са локалним водичима (обезбедити 

слушалице за праћење водича), пешице и споља: КОЛОСЕУМ, црква SAN PIETRO IN 

VINKOLI (где се налази ремек дело МИКЕЛАНЂЕЛА – МОЈСИЈЕ), затим КАПИТОЛ, 

PIAZZA VENECIJA, VIA DEL CORSO, VIA CONDOTTI, ШПАНСКИ ТРГ, ФОНТАНА ДИ 

ТРЕВИ... Слободно поподне за индивидуалну шетњу градом. Вечера. Увече шетња градом 

са водичима и професорима (ФОНТАНА ДИ ТРЕВИ, ... РИМ НОЋУ). Ноћење. 

 

ПЕТИ ДАН: РИМ Доручак. Одлазак метроом (обезбеђене карте у износу од 1.5€) за 

ВАТИКАНСКЕ МУЗЕЈЕ. Разгледање ВАТИКАНСКИХ МУЗЕЈА, СИКСТИНСКЕ КАПЕЛЕ 

и ЦРКВЕ СВЕТОГ ПЕТРА са локалним водичима (обезбеђене слушалице за праћење 

водича). Слободно време. Вечера. Увече шетња градом са водичима и професорима – РИМ 

НОЋУ. Ноћење. 

ШЕСТИ ДАН: РИМ – ВЕРОНА Доручак. У 08:00 полазак аутобусима за Верону, други 

највећи град (после Венеције) у регији Венето у непосредној близини језера Lago di Garda 

на северу Италије, који је сачуваo знатан број споменика из античког периода. Верона је 

позната по својој арени из првог века – једна од највећих и најбоље очуваних и данас се 

користи за разне приредбе. Такође је позната као место где се одвија радња Шекспирове 

драме Ромео и Јулија. Разгледање: Трг Бра, Арена, споменик „Vittorio Emanuellе II”, 

„Castelvecchio”, Јулијина кућа, Трг delle Erbe, Трг dei Signori. У 18:00 полазак за Венецију – 

ЛИДО ДИ ЈЕЗОЛO. 

ЛИДО ДИ ЈЕЗОЛO Долазак, смештај и вечера. Ноћење. 

СЕДМИ ДАН: ЛИДО ДИ ЈЕЗОЛO Доручак. Одлазак аутобусима  до луке ПУНТА 

САБИОНЕ, одакле се  бродићима иде за ВЕНЕЦИЈУ.  

ВЕНЕЦИЈА  Разгледање Венеције са локалним водичем споља: МОСТ УЗДИСАЈА, 

ДУЖДЕВА ПАЛАТА, трг и црква САН МАРКО... Шетња становничким делом ВЕНЕЦИЈЕ 

до МОСТА РИАЛТО и КАНАЛА ГРАНДЕ. Слободно време. У 15:00 повратак бродићем до 

луке ПУНТА САБИОНЕ где чекају аутобуси. Полазак за Београд, са успутним задржавањем 

у неком од тржних центара поред пута, ради куповине хране. Вожња преко СЛОВЕНИЈЕ и 

ХРВАТСКЕ. У току пута предвиђене су паузе у мотелима покрај пута ради одмора. 

БЕОГРАД Долазак у Београд у  вечерњим часовима.  

трајање седам дана 

време реализације 02.11. – 08.11.2019. године  

превоз „Соло“ или „даблдекер“ аутобусима високе туристичке класе, не старијим од пет година у 

време извођења екскурзије, са тоалетом, ТВ и ДВД уређајем и озвучењем 

аранжман обухвата - превоз; 

- смештај у хотелима са три или више звездица, у центру града на бази  полупансиона. 

Доручак - самоуслуживање, вечера услуживање,  према наведеном програму и то у 

двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама са купатилом и тоалетом; 

Монтекатини: смештај у највише два хотела у главној улици-пешачка зона. Доручак – 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE_%D0%B8_%D0%88%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
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самоуслуживање, вечера - услуживање. 

Рим: смештај  у највише два хотела у строгом центру града (код  Терминија). Доручак- 

самоуслуживање, вечера- услуживање;  

Лидо ди Језоло: смештај у највише два хотела. Доручак – самоуслуживање , вечера- 

услуживање. 

- пратњу лиценцираног туристичког водича (са искуством на наведеним дестинацијама) за 

сваки аутобус током целог путовања; 

- услуге  локалног водича; 

- трошкове за лекара - пратиоца екскурзије; 

- улазнице за локалитете, музеје, галерије, вожње туристичким бродовима, дискотеку и све 

остале активности предвиђене програмом путовања; 

- обавезно здравствено осигурање за путовање у иностранство. 

број ученика Највише 240 (тачан број ће се знати по добијању писмене сагласности родитеља)  

пратиоци групе које 

обезбеђује понуђач 

- лиценцирани туристички водич за сваки аутобус; 

- лекар. 

број гратиса - 20 гратис место (8 ученичких – 1 по одељењу на минимум 20 плативих ученика, 8 за 

одељенске старешине, 1 за вођу пута, додатна три гратис места за ученике. 

начин плаћања Родитељи уплаћују износе на рачун туристичке агенције – организатора путовања, према 

уплатницама које припрема туристичка агенција, у складу са одредбама члана 296 Закона о 

облигационим односима. Плаћање се врши у 9 месечних рата. Последњи рок за исплату је  

45 дана од дана реализације путовања. Тачна динамика и начин плаћања биће дефинисани 

уговором по закљученом оквирном споразуму. 

 

 

Услови за реализацију екскурзије 

Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се истовремено и са истим садржајем. Одељењска и 

стручна већа школе предлажу план и програм екскурзије који разматра Наставничко веће. Предложени план и програм 

разматра и на њега даје сагласност Савет родитеља. Екскурзије се организују и реализују, уз претходну писмену 

сагласност родитеља, за најмање 60% ученика истог разреда. Након избора агенције родитељи потписују писмене 

сагласности које садрже програм путовања и опште услове путовања, а потом и  уговор са агенцијом да ће платити 

екскурзију на рачун агенције, а надокнаду- дневнице  за наставнике на рачун школе. Школа  потписује одговарајућу 

уговор са агенцијом. Пре изведеног путовања наставници и ученици се  упознају са правилима понашања којих су 

дужни да се придржавају. Након изведеног путовања, стручни вођа и представник туристичке агенције састављају 

забелешку. Извештаји са екскурзија се достављају  Савету родитеља и Наставничком већу ради разматрања и 

Школском одбору на разматрање и усвајање. 

 

Циљ екскурзије 

Савлађивање дела наставног плана и програма непосредним упознавањем садржаја предмета, појава и односа 

у природи и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са 

делатношћу школе и остваривањем циљева из области моралног, емоционалног, професионалног, социјалног, 

естетичког и физичког васпитања. 

Задаци екскурзије 

 проучавање феномена и објеката у природи и уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним условима, 

 стицање нових сазнања, 

 упознавање са процесом рада, 

 развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 

 подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја, 

 упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве, 

 развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима, 

 изграђивање естетских и културних потреба и навика као и позитивних социјалних односа међу ученицима и 

наставницима. 
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Садржаји екскурзије 

Садржаји екскурзије остварују се на основу наставног плана и програма образовно – васпитног рада и 

школског програма, и саставни су део годишњег плана рада школе. 

Извођење екскурзије 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су: директор школе, стручни вођа пута, 

одељењски старешина или други наставник кога одреди директор школе, који је добио сагласност одељењског већа и 

који најмање једну годину реализује наставу у одређеном одељењу. Стручног вођу пута бира директор школе из реда 

наставника који оставарују наставни план и програм. Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на 

остваривање постављених образовно – васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. Одељењски старешина 

координира остваривање садржаја и активности предвиђених програмом екскурзије, стара се о безбедности и 

понашању ученика. 

Безбедност путовања 

Приликом уговарања путовања, директор је дужан да, уговором са агенцијом, обезбеди потребне услове за 

удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани број аутобуса. Пре путовања директор сазива заједничке 

састанке sa ученицима, њиховим родитељима, стручним вођом пута и одељењским старешинама, где се обавештавају 

о правилима понашања на екскурзији. 

Извештај о извођењу екскурзије 

После изведеног путовања, стручни вођа пута и представник агенције сачињавају забелешку о извођењу 

путовања, после чега стручни вођа пута у року од три дана сачињава извештај, који подноси директору, са оценом о 

извођењу и квалитету пружених услуга. 

 

 

Програм студијског путовања за ученике III разреда – Грчка 

        (биће израђен 2020. године) 

 

План посета  

 

Разред Предмет Планирана активност 

Сви Сви Посета Сајму књига  (октобар) 

I Историја Посета Историјском музеју 

I Верска настава 
Јавни час у Храму Св. Александар Невски 

II и III Историја Обилазак Конака кнегиње Љубице у Београду 

IV Физика Посета Планетаријума  Физичког факултета 

 

I-IV 
 

Физика, хемија  
Учешће на Фестивалу науке, (децембар)  

IV Грађанско 

васпитање 

Социологија 

Посета Народној скупшини  Републике Србије 

 

 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
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Школски одбор на седници одржаној 20.3.2008.године усвојио је Правилник о  безбедности и здрављу на  

раду, Дел.бр.127 од 20.3.2008.године у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду. 

Овим правилником утврђена су: 

 права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду

 оспособљеност за безбедан и здрав рад

 посебан заштита жена, омладине и инвалида

 оспособљавање лица за безбедност и здравље на раду

 начин провере запослених под утицајем алкохола и других средстава зависности

 организовање и пружање прве помоћи у случају повреда на раду.

Школа је у претходном периоду предузела све превентивне мере у остваривању безбедности и здравља на 

раду применом савремених, техничких, здравствених, образовних, социјалних и других мера и средстава за  

отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених и ученика. 

 

АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

У времену у коме живимо, пред школу је постављен, као један од задатака, откривање најрационалнијих 

организационих путева до ефикаснијег модела школе будућности. То захтева потребу перманентног истраживања 

властите праксе. 

 

Активности Реализатори Динамика 

Нацрт и израда годишњег плана и програма рада 
школе 

Директор, психолог, педагог, рук. стручних 
већа, наставници. 

VIII / IX 

Самовредновање – образовна постигнућа Чланови Тима за самовредновање Крај 1. и 2. полугодишта 

Иницијални тестови знања (анализа, евалуација) 
Чланови стручних већа Према утврђеном 

распореду 

Aнализа о.в. рада успех, изостанци, владање и 

др. 
Педагошко – психолошка служба, стручна већа 

На крају класифик. 

периода 

Праћење развоја и напредовања ученика у току 

школске године 
ОС, п-п служба, наставници, директор 

На крају класифик. 

периода и у току школске 

године 

Професионалне преференције матураната. Психолог, одељењске старешине У току школске године 

Анализа пријемних испита матураната Гимназије 
на високошколским институцијама 

Одељењске старешине Јул / август 

Извештај о стручном усавршавању запослених Чланови Комисије за израду наведеног 

Извештаја 

VIII / IX 

Израда Извештаја о раду Гимназије 
Чланови Комисије за израду наведеног 

Извештаја 
Крај VIII / поч. IX 

Истраживање „Мишљење ученика о раду 

наставника“ 

Директор, п-п служба, наставници 
У току школске 2018/2019. 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ 

ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

 

Од школске 2010 / 2011. године у школе је уведено инклузивно образовање. То значи да  се деца са сметњама у развоју и 

инвалидитетом укључују у редовне школе. Ова деца имају право на образовање и васпитање које уважава њихове образовне 

и васпитне потребе, у редовном систему, уз појединачну, односно групну додатну подршку. 
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За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна 

подршка у образовању и васпитању школа ће обезбедити отклањање физичких и комуникационих препрека, што је добрим 

делом учињено. За свако такво дете школа треба да донесе ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН. Циљ овог плана је 

оптимално укључивање ученика у редован образовно васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 

 

Методологија израде ИОП: 

1. Анализа ситуације и прикупљање података о детету 

2. Израда педагошког профила детета 

3. Одређивање приоритета у пружању подршке 

4. Развијање стратегије подршке, крајњих циљева пружања подршке и детаљног плана активности 

 

Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и ученика. 

За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни план, и одређене нивое додатне подршке. 

 

Тим за инклузивно образовање у школи чини одељењски старешина и предметни наставници, стручни сараданик школе, 

родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. 

Индивидуални образовни план усваја Педагошки колегијум на предлог стручног Тима за инклузивно образовање, односно 

Тима за додатну подршку ученицима. 

 

Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана. 

 

Тим за инклузивно образовање чине: 

1. Александар Андрејић – директор 

2. Бранка Достанић – психолог 

3. Татјана Живковић – педагог 

4. Одељењски старешина ученика за кога се ради ИОП 

5. Професор, члан одељењског већа 

6. Драган Чингелић, професор физичког васпитања 

7. Ана Тадић Пантос, родитељ 

 

Активности Начин реализације и 

реализатори 

 

Временска динамика 

 

Формирање стручног Тима за 

инклузивно обазовање за текућу 

школску годину 

 

Директор школе 

 

Август 

 

Израда плана и програма рада 

стручног Тима за ИО, за текућу 

школску 

годину 

 

Чланови Тима Август 

 

Идентификација ученика из 

осетљивих група 

 

Састанак одељенских 

старешина/одељенских већа са 

психологом и педагогом 

 

Септембар 

 

Идентификација даровитих 

ученика 

 

Састанак одељенских 

старешина/одељенских већа са 

психологом и педагогом 

 

Октобар 

 

Израда плана рада за ученике из 

осетљивих група и за даровите 

 

Предметни наставници у 

консултацији са психологом и 

педагогом 

 

Током године 

 

Информисање наставника о 

специфичним потребама 

ученика из осетљивих група и 

психолог/педагог 

 

Током године, по потреби 
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помоћ у прилагођавању рада и 

оцењивања овим ученицима 

 

Консултације, презентације, за 

наставнике, материјали за 

наставнике  

 

психолог/педагог 

 

Током године, по потреби 

 

Сарадња са установама, 

удружењима, другим школама, 

тимовима 

и појединцима у циљу 

унапређења квалитета пружања 

додатне подршке ученицима 

 

Подршка и праћење рада 

Ученичог парламента 

Реализацију активности 

каријерног вођења 

Директор, психолог, педагог 

Током године, по потреби 

 

Реализација часова одељенске 

заједнице везане за развијање 

толеранције, тимски рад, 

сарадњу 

 

Радионице које води одељенски 

старешина у сарадњи са 

психологом 

 

Током године 

 

 

 

ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА 
 

Даровитост је високо развијена способност, било општа, било нека специфична, која омогућава натпросечна постигнућа у 

одређеном конкретном подручју. Рад са даровитим ученицима одвија се кроз следеће етапе: 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

У нашој школи постоје ученици који показују изразит таленат за одређене области. Зато је потребно сензитизирати 

наставнике да када препознају такве ученике сигнализирају одељењском старешини, родитељу, ПП служби, Стручном тиму 

за инклузивно образовање. Селекција се врши кроз психолошке тестове, тестове знања. 

 

2. ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА 

Када се изврши идентификација надарених/талентованих ученика и одреди се степен/ниво на коме ће се радити са њима, 

планирају се активности у зависности од конкретног случаја. Обогаћивање програма и диференцијација курикулума - било 

кроз индивидуализацију, било кроз ИОП процедуре изводи у складу са законским документима. 

 

ИЗВАН РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 

 слободне активности (секције) 

 додатна настава из појединих предмета 

 истраживачке станице, семинари, летњи кампови и слично 

 

У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ 

 коришћење напреднијих уџбеника 

 прилика да брже прође кроз базично градиво 

 самосталан истраживачки рад 

 рад са ментором 

 сложенији задаци, не рутински задаци, виши нивои знања, висока индивидуализација 

 задаци који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из датог домена 

 дивергентни задаци, они који омогућавају различите приступе и различита решења 

 коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави 

 флексибилни временско-просторни услови за рад 

 едукативни излети и посете различитим институцијама 

 гостујући предавачи 

 

Потребно је код ученика развијати доживљај да се његове способности виде, цене и подржавају, као и креирати прилику да 

комуницира са својим интелектуалним вршњацима. 
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МОТИВИСАЊЕ НАПРЕДНИХ И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА 
 

 добијање одређених повластица (кроз оцену или други облик награде) за резултате на 

такмичењима, као и иновације, или изузетне резултате у неком другом облику активности 

 јавно похваљивање, кроз књигу обавештења, сајт или школски часопис, друге медије 

 укључивање у презентовање Школе 

 вршњачка едукација–постављање талентованих у улогу оних који и сами едукују друге ученике 

 вођење часа 

 учешће на Сајму образовања 

 

ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА 

 

Активности Начин реализације и 

реализатори 

 

Временска динамика 

 

Идентификација надарених и 

талентованих ученика 

 

Предметни наставници и 

психолог 

 

Октобар, прво полугодиште 

 

Израда индивидуалних програма, 

ИОП-а  у 

редовној настави; додатна 

настава, 

секције....припрема за такмичења, 

консултације са ментором 

 

 

Предметни наставници и 

психолог 

 

Током године 

 

Презентације радова, евалуација 

са 

такмичења 

 

Предметни наставници и 

ученици 

 

 

Јун 

ии 

 

Индивидуални образовни планови ученика који се 

образују по ИОПу 

Планови ће се израдити уколико буде потребе за њима. 

 

ФАКУЛТАТИТВНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

УЧЕЊЕ О  КИНЕСКОЈ КУЛТУРИ И ЈЕЗИКУ 

 

ПРОГРАМ DSD 

Током школске године ће у нашој школи бити актуелна реализација програма DSD (Deutsches Sprachdiplom). 

Ради се о посебном образовном програму за интензивно учење немачког језика током средњошколског образовања, 

који је намењен ученицима који већ имају добро предзнање из немачког језика, и који су спремни и мотивисани да 

наставе са усавршавањем овог језика. Програм се спроводи у сарадњи са Амбасадом СР Немачке у Београду. Наставу 

у  оквиру овог програма, која поред редовних обухвата и значајан број часова додатне наставе, ће ове школске 

године реализовати професори немачког језика Дарко Стојановић и Драгица Грачанин. Ученици IV разреда  у 

марту полажу усмени део испита, а током априла преостала три дела – читање, слушање и писану комуникацију. 

Полагањем овог испита ученици ће стећи немачку језичку диплому на нивоу А2/B1, признату широм света. 

 


