
 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да 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. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:  

 разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;  

 реализује идеје уважавајући принципе одабраних уметничких дисциплина;  

 користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;  

 користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад; 

 презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију; 

 предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности; 

 комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, 

идеја и естетских доживљаја; 

 исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела; 

 просуђује, критички, утицај уметности на здравље; 

 учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, 

смишљању, планирању и реализацији мањег пројекта. 

 

Разред Трећи 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА 

и кључни појмови садржаја 

Компетенција за 

целоживотно учење; 

 

Сарадња; 

 

Решавање проблема; 

 

Одговорно учешће у 

демократском друштву;  

 

Рад са подацима и 

информацијама; 

 

Дигитална компетенција; 

– на примеру одабраног 

дела селектује познато 

од непознатог и битно од 

небитног 

– указује на елементе 

и/или међусобни однос 

елемената уметничког 

дела који на њега 

остављају најјачи утисак 

– дискутује о 

функционалним, 

естетским и историјским 

аспектима уметничког 

дела износећи своје 

СТРУКТУРА 

Структуре које ствара 

природа и структуре које 

ствара човек 

Фрактали 

Модуларност у уметности 

Могући и немогући објекти 

Оптичке варке 

Од камере обскуре до 

дигиталне камере 

Анимација 

Специјални ефекти 

Музички ефекти 



 

Комуникација; 

 

Естетичка компетенција 

 

Одговоран однос према 

околини; 

 

Одговоран однос према 

здрављу; 

 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву. 

 

ставове учтиво и 

аргументовано 

– анализира, на одабраним 

примерима, како се 

различите врсте 

уметности повезују у 

смислену целину 

- учествује у 

мултидисциплинарним 

пројектима 

- истражује нове медије 

ПРЕОБРАЖАЈ 

Књижевно дело као повод 

Графички дизајн 

Дизајн употребних 

предмета 

Design thinking 

Communication design 

Развој уређења ентеријера 

ИЗРАЗ 

Класична и дигитална 

изложба 

Различити видови наступа 

кроз историју 

Сценски наступ 

Сценски костим 

Кретање 

Пантомима 

Неми филм 

Боја и звук  

Необични инструменти 

Музика и технологија 

Аудио књига 

Представљање себе и свог 

дела 

 

 



РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

 

Циљ учења програма Религије и цивилизације је да ученици кроз компаративно и 

интердисциплинарно критичко истраживање феномена религије и цивилизације осветле и разумеју 

сопствени идентитет, као и да уваже идентитете других и другачијих. 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

- упореди културолошке особености насеобина у различитим историјским епохама;  

- упореди и протумачи однос сопствених вредности, потреба и циљева и вредности, потреба и 

циљева ширих заједница којима припада; 

- објасни основне појмове и теме од важности за разумевање различитих религија и 

цивилизација, протумачи разлике међу њима и критички их промишља;  

- цени сопствени идентитет и демонстрира начелно добронамеран и толерантан однос према 

припадницима других заједница; 

- објасни сукобе и конфликтне ситуације различитих религија и цивилизација, разлоге због 

којих они настају, опасности које носе и  истражи могућности њиховог превазилажења; 

- илуструје примерима значај прожимања различитих цивилизација и религијских учења;  

- развије способност рада у групи и пројектног рада, прихвати правила поделе улога у радном 

процесу, активно учествује у остваривању заједничког циља; 

- користи различите изворе података у истраживањима и критички приступа различитим 

изворима, користи стручну литературу, податке добијене путем интернета и медија, служи се 

ИКТ средствима у раду; 

- учествује у интеркултуралном дијалогу, разумевајући утицај религија на обликовање људског 

друштва у прошлости и данас. 

 

Разред    Трећи 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

Опште међупредметне 

компетенције 

ИСХОДИ УЧЕЊА 

По завршетку тема ученик ће бити у 

стању да 

ТЕМА  

и кључни појмови садржаја 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална компетенција 

 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Естетичка компетенција 

 на примеру анализира и представи 

међусобни утицај цивилизација и 

критички просуђује допринос 

цивилизација у развоју 

човечанства у целини; 

 на карти Европе и Медитерана 

одреди локалитете настанка 

најстаријих цивилизација; 

 истражи одлике различитих 

верских и обредних ритуала;   

 идентификује најзначајније 

последице настанка и ширења 

различитих верских учења у 

историјском и савременом 

контексту;  

 испита утицаје религија (система 

веровања) на формирање 

вредносних система, групе и 

појединца; 

 утврди утицаје религија на 

уметност. 

 

 Цивилизација (култура и 

цивилизација; насеобина/ 

град у цивилизацији; 

космополитизам; историја 

цивилизације – историја 

хијерархије; странци („они 

други“); мој свет. 

 Човек и свет – култура и 

природа (небо и земља; 

дивље и питомо; природа и 

техника; живот и смрт; дух и 

тело; наука и религија; свет 

пун богова). 

 Добро и зло. 

 Универзалне религије, 

религијска веровања и 

религијски обреди. 



 



ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 

 

Циљ учења изборног програма Примењене науке 1 је да допринесе развоју научне и 

технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и 

способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, 

посебно у области здравља и заштите биодиверзитета. 

Разред Трећи 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

1. разликује фундаменталне и примењене науке; 

2. процењује значај и утицај  научних достигнућа на свакодневни живот; 

3. образложи значај примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких 

достигнућа; 

4. истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;  

5. прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 

6. осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према  

свом животу, животу других и животној средини; 

7. образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије. 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ ПО ТЕМАМА 

По завршетку тема ученик 

ће бити у стању да 

 

ТЕМЕ и Кључни појмови садржаја 

 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

 

Одговоран однос према 

здрављу 

 

Одговоран однос према 

околини 

 

– осмисли и реализује 

пројекат одговорно се 

односећи према себи, 

сарадницима, животној 

средини и културном наслеђу; 

– образложи избор теме/идеје 

пројекта/истраживања, циљ и 

план рада кроз вештину јавног 

говора и преговарања; 

– планира и управља 

ресурсима усмерен на 

достизање реалних циљева; 

– формулише истраживачко 

питање и задатак; 

– прикупи, одабере и обради 

информације релевантне за 

истраживање, користећи ИКТ 

и поуздане изворе 

информација; 

– прикаже и образложи 

резултате истраживања са 

различитих аспеката; 

– сарађује у тиму, поштујући 

УПОТРЕБА GPS-А ЗА ПРАЋЕЊЕ 

КРЕТАЊА УГРОЖЕНИХ ВРСТА 

ЖИВОТИЊА  

Угрожене врсте. Радио таласи. 

Геостационарни сателити. 

GPS систем позиционирања у простору. 

Мониторинг кретања јединки. 

ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА У 

ИСХРАНИ – ОД ДИЈЕТЕ ДО 

АНОРЕКСИЈЕ  

Исхрана. Дијета. Поремећаји у исхрани. 

КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ  

Кварење (квалитет) хране. Безбедност 

хране. Микроорганизми. 

Тешки метали, пестициди. 

ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ  

Прехрамбени производи. 

Хемијске промене састојака. 

Амбалажа и паковање. Прописи. 

ПРИРОДНИ ПИГМЕНТИ  

Физичке особине светлости. 

Фотосинтетички пигменти (хлорофили, 

каротеноиди): хемијска структура и 



Естетичка компетенција 

 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични 

допринос постизању договора 

и афирмишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени 

рад и рад сарадника у групи. 

 

биолошке улоге.  

Папирна хроматографија. 

Практична примена природних 

пигмената. 

ДЕЛОВАЊЕ ФАРБЕ 

ЗА КОСУ НА ОРГАНИЗАМ ЧОВЕКА 

Длака човека: грађа и биолошке 

функције. Својства и хемијски састав 

пигмента меланина.  

Основне хемијске реакције при бојењу 

косе. Утицај боја за косу на људско 

здравље и животну средину. 

Развој технологије у производњи боја за 

косу. 

СТРУКТУРНА ОБОЈЕНОСТ 

Двострука (дуална) природа светлости. 

Грађа људског ока и начин виђења боја. 

Дифракција, рефлексија и 

интерференција светлости. Структурна 

обојеност у природи. Примена 

структурне обојености у индустрији, 

инжењерству и оптичким технологијама. 

АУТОИМУНЕ БОЛЕСТИ 

Типови аутоимуних болести. Узроци и 

симптоми изазвани: инфекцијом 

Епштаин-Баровим вирусом, поремећајем 

микробиома црева,  токсичним 

хемикалијама, исхраном, стресом, 

пестицидима, тешким металима, 

фарбама за косу и козметичким 

производима. Лечење. 

УТИЦАЈ БУКЕ НА ЗДРАВЉЕ 

ЧОВЕКА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ   

Звучни талас и звучно поље. Чуло слуха 

човека – чујни опсег и праг чујности. 

Чујни опсег код животиња – разлике у 

односу на човека. Извори буке, утицај 

буке на човека и живи свет, могућности 

и начини заштите. 

 



ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 2 

 

Циљ учења изборног програма Примењене науке 2 је да допринесе развоју научне и 

технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и 

способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, 

посебно у области технике. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

1. разликује фундаменталне и примењене науке; 

2. процењује значај и утицај  научних достигнућа на свакодневни живот; 

3. истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;  

4. прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 

5. осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према  

свом животу, животу других и животној средини; 

6. искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне 

методологије; 

7. примењује фундаменталне законе физике, математике, хемије у електротехници, машинству, 

грађевинарству, технологији, пољопривреди и сл; 

8. користи ИКТ алате у процесу истраживања, обраде података и приказу резултата. 

Разред Трећи 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 

 

74 часа  

 

 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ ПО ТЕМАМА 

По завршетку тема ученик ће 

бити у стању да 

 

ТЕМЕ  

и кључни појмови садржаја 

 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад са 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 

– образложи избор теме/идеје 

пројекта/истраживања, циљ и 

план рада; 

– формулише истраживачко 

питање и задатак; 

– прикупи, одабере и обради 

информације релевантне за 

истраживање, користећи 

различите поступке и савремене 

ИКТ алате; 

– тумачи резултате истраживања 

са различитих аспеката; 

– прикаже резултате истраживања 

користећи ИК технологију; 

– сарађује у тиму, поштујући 

разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични 

допринос постизању договора и 

афирмишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени 

рад и рад сарадника у групи; 

– дизајнира и реализује пројекат 

ОД МУЗИКЕ ДО БУКЕ 
Типови и извори буке у 

стамбеним објектима за 

становање и око њих. 

Мерење буке у стамбеним 

објектима. 

Звучна изолација. 

Мере заштите од буке; загађење 

околине буком. 

Законска регулатива везана за 

буку у стамбеним објектима. 

 

ЕНЕРГИЈА ПРИРОДЕ 

Начини добијања електричне 

енергије.  

Фото-електрични ефекат. 

Обновљиви извори енергије. 

Енергија добијена из фосилних 

горива. 

Позитивни и негативни ефекти 

појединих извора енергије на 

животну средину. 

Принцип рада термоелектрана, 

хидроелектрана и нуклеарних 

електрана. 

Процеси експлоатације нафтних 



оријентација ка 

предузетништву 

одговорно се односећи према 

себи, сарадницима, животној 

средини и културном наслеђу; 

– процени значај нових научних и 

технолошких достигнућа и 

утицај науке на свакодневни 

живот. 

 

 

 

бушотина и прераде нафте. 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ 

СКЛОПОВИ  
Полупроводничке компоненте. 

Мерни уређаји. 

Извори електричне струје. 

Електронска кола. 

 

ПРИМЕНА 

ПРОГРАМИРАЊА У 

САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ  

1. Криптографија 

Тајне поруке.  

Употреба хијероглифа за 

скривање значења текста. 

Комуникација, Цезарова 

шифра, енигма. 

Шифровање (криптовање) и 

дешифровање 

(декрипровање) 

 

2. Педометар 

Бројање корака.  

Утрошене калорије кретањем. 

Здрав начин живота и 

кретање. 

Може ли нам педометар 

помоћи да здравије живимо? 

 

 

ПОГОНИ САДАШЊОСТИ И 

БУДУЋНОСТИ 

Галвански елементи.  

Електролиза, електролити.  

Галванизација, батерије, 

акумулатори.  

Сагоревање, клипне машине, 

мотори са унутрашњим 

сагоревањем, електромотори.  

Хибридни погон. 

Рециклажа. 
 

 



-МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Циљ изборног програма Методологија научног истраживања је да ученик, 

упознавајући различите аспекте научног рада, развија интересовање за научна 

истраживања и осетљивост за контекст у коме се она одвијају, да гради позитиван став 

према науци, научницима и поштовању методологије и етичности. 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:  

 аргументовано дискутује о значају научних истраживања;  

 разликује научно од ненаучног сазнања; 

 анализира научно истраживање са становишта циљева, врсте и кључних 

елемената; 

 препозна злоупотребу научних истраживања. 

 

 

Опште 

међупредметне 

компетенције 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

ТЕМА и кључни појмови 

садржаја програма 

Компетенција за 

целоживотно 

учење. 

Рад с подацима и 

информацијама. 

Дигитална 

компетенција. 
Решавање 

проблема. 

Сарадња. 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву. 
 

 протумачи повезаност 

развоја људске 

цивилизације са 

достигнућима науке;  

 препозна примере 

злоупотребе науке; 

 аргументовано дискутује о 

будућности науке; 

 правилно користи основне 

појмове научног 

истраживања; 

 разликује сврху, циљеве и 

врсту научних 

истраживања; 

 наведе и опише фазе 

научног истраживања; 

 илуструје примером улогу 

хипотезе у научном 

истраживању; 

 разликује истраживања 

експерименталног, 

квазиексперименталног и 

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА 

КРОЗ ВРЕМЕ 

Открића старих цивилизација. 

Научне револуције. 

 

Случајна открића, необична и 

опасна научна истраживања у 

прошлости. 

 

Присуство науке у 

свакодневном животу. 

 

Прогресивни и деструктивни 

начини коришћења науке. 

 

Изазови науке у будућности.  

 

НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ 

–ДОЛАЗАК ДО 

ПОУЗДАНОГ ЗНАЊА 

Разред Трећи 

Недељни фонд 

часова 
2 часа  

Годишњи фонд 

часова 
74 часа  



неексперименталног типа; 

 одреди која техника 

прикупљања података је 

коришћена на датом 

примеру научног 

истраживања; 

 наведе одлике научно и 

ненаучно утемељеног 

сазнања; 

 брани став да неко знање 

постаје научно не само 

својим садржајем већ и 

начином на који се до њега 

долази;  

 анализира научно 

истраживање са становишта 

његове сврхе, циља, врсте, 

основних елемената и 

добијених резултата;  

 учествује у осмишљавању 

начина којим се научно 

истраживање може 

представити широј 

јавности; 

 проналази одговарајуће 

изворе информација, 

анализира их и доноси 

закључке; 

 активно слуша у дискусији, 

износи свој став заснован 

на аргументима, 

комуницира на 

конструктиван начин; 

 у сарадњи са другим 

ученицима учествује у 

дизајнирању и спровођењу 

истраживачких активности 

и пројекта;  

 сарађује у тиму, поштујући 

разлике у мишљењу; 

 процени сопствени 

допринос и допринос 

других чланова у раду 

групе; 

 представи резултате 

истраживачког и пројектног 

рада. 

 

Научна истраживања, њихова 

сврха и циљеви.  

 

Врсте научних истраживања. 

 

Фазе научног истраживања. 

 

Методе и технике научних 

истраживања.  

 

Узорак истраживања. 

 

Обрада и анализа добијених 

података. 

 

Наука и псеудонаука. 

 

ПРОЈЕКАТ 

Идентификовање основних 

елемената структуре изабраног 

научног рада и осмишљавање 

његове презентације. 

 



 


