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УВОД 

 Гимназија «Бранислав Петронијевић» на Убу је основана 1. септембра 1990. године, одлуком 

Скупштине општине Уб број 020-50/90-01 и уписана у судски регистар Окружног привредног суда у 

Ваљеву под бројем ФИ 1874/90 од 11. децембра 1990. године.  

Нашашкола је организована као гимназија општег типа. Од стране Министарства просвете 

Републике Србије, решењем број 022-05-207/94-03 које је дато 25. маја 1994. године, утврђено је да су у 

школу испуњени сви услови у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја 

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

се реализује наставни план и програм за гимназије иопштег типа у првом, другом, трећем и четвртом 

разреду (Службени гласник-Просветни гласник број 5/90 и 3/91).  

 Када је основана, школа је у свом саставу имала издвојено одељење у Љигу, са четири одељења. На 

овај начин, гимназија «Бранислав Петронијевић» на Убу је имала 12 одељења. Од када је средња школа у 

Љигу трансформисана у мешовиту средњу школу, 2005. године, гимназија на Убу постоји као самостална 

школа са осам одељења.  

Седиште школе је у улици Вука Караџића 15 на Убу.  

Школску зграду делимо са Техничком школом «Уб». Двориште и спортске терене користе обе школе. 

Школа ради у једној смени. 

Школски програм је основни програмски документ једне школе на основу којег се остварује свеукупни 

oбразовно-васпитни рад у школи и развојни план школе.  

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, у складу са Законом. Поједини 

делови школског програма биће иновирани и дограђени 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. 

Полазне основе за доношење Школског програмa Гимназије „БраниславПетронијевић“ Уб су 

Правилници о наставном плану и програму објављени у „Службеном гласнику РС - Просветни гласник“ бр. 

5/90, 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 

11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011, 

4/2013,14/2013; 17/2013, 18/2013;  5/2014, 4/2015, 18/2015-1, 11/2016, 13/2016;  

 

Школски програм доноси се ускладу са:  
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- Законом о основама система образовања и васпитања, објављеногу „СлужбеномгласникуРС“ бр. 

88/2017 (члан 61)  

- Законом о средњој школи, објављеног у „СлужбеномгласникуРС“ бр. 55/2013  

- Образовање у Србији: Како до бољих резултата? Правци развоја предшколског, основног, општег 

средњег и уметничког образовања у Србијидо 2020 (Национални просветни савет, Београд, 2011.)  

- Стратегија развоја образовања уСрбији до 2020. (Влада Републике Србије 2012. године).  

- Школским развојним планом Гимназије за период од 2018. до 2020. године  

-  Резултатима самовредновања рада школе  
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1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Циљеви школског програма наше школе у складу су са циљевима образовања и васпитања, а пре 

свега:   

1. остваривање пуног интелектуалног, емоционалног, социјалног и физичког развоја сваког ученика 

у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

2. стицање квалитетних знања, вештина и ставова који су свима неопходни за лично остварење и 

развој, инклузију, наставак школовања и запослење;  

3. разијање језичких, математичких и научних компетенција, као и међупредемтних компетенција – 

дигиталних, учења како се учи, међуљудских и грађанских компетенција и културног изражавања;  

4. развој ставралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;  

5. развој спсобности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и 

ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;  

6. оспосообљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради унапређења личног живота и економског, 

социјалног и демократског развоја друштва;  

7. развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 

мишљења;  

8. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог 

развоја и будућег живота;  

9. развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности соспственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  

10. развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 

еколошке етике и заштите животиња;  

11. развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне 

сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;  

12. развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 

хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за 

друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одогворности;  

13. формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, 

развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика, традиције 

и културе срспког народа, националних мањина, и етничких заједница, других народа, развијање 

мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине;  

14. развој и поштовање расне, националне, културне, језиче, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости;  

15. повећање образовног нивоа становништва и развој републике Србије као државе засноване на 

знању.  

 

Остваривањем Школског програма наше гимназије очекује се развијање следећих компетенција 

ученика: 

 

1. Компетенције комуникације на матерњем језику  

 

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

ставовима које изражавају други на српском језику у усменом и писаном облику. У стању је да изрази и 

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

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

конструктиван и креативан начин. 
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2. Компетенције комуникацијe 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;  

 

 

3. Информатичке компетенције  

 

Ученик одговорно, стручно и критички користи савремене информационо-комуникационе 

технологије друштва у разноврсним ситуацијама и активностима да би остварио своје професионалне и 

животне циљеве и активности, и да би конструктивно и промишљено учествовао у друштвеном животу.  

 

 

4. Математичке компетенције  
 

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. 

 

5. Научно-технолошке компетенције  

 

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.  

 

 

6. Компетенције 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.  

 

7. Компетенције за континуирад и вредан рад  
 

 Ученик има одговоран однос према раду и изграђен и систематичан начин планирања и коришћења 

сопственог слободног време којим постижу завидан успех у реализацији наставног програма, али и 

позитиван став према додатним и слободним активности  

 

 

8. Компетенцијe за учење  

 

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. 
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9. Компетенције 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. 

10. Компетенције 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. 

 

11. Социјалне компетенције (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 проблема, који су од значаја за њега 

и ширу друштвену заједницу.  

 

12. Грађанске компетенције 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. 

 

13. Културне компетенције  

 

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 гаосмислио и обогатио. Ученик 

разуме значај креативног изражавања идеја, мисли, осећања у различитим медијима (музика,књижевност, 

извођачке и визуелне уметности).  

 

14. Компетенције 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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2.НАСТАВНИ ПЛАНОВИ 

 

Ред.б

рој 

НАСТАВНИ  

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

разр. час. наст. 
нас. у 

блоку 
год. 

разр. час. наст. нас. 

у 

блок
у 

год. 

разр. час. наст. нас. 

у 

блок
у 

год. 

разр. час. наст. нас. 

у 

блок
у 

год. 

разр. час. наст. нас. 

у 

бло
ку 

год. 

недељ. годиш. недељ. годиш. недељ. годиш. недељно годиш. недељ. годиш. 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Српски језик и књижевност 4   148     4   140     4   144     4   128     16   560     

2. Први страни језик 2   74     2   70     4   144     3   96     11        

3. Други страни језик 2   74     2   70     2   72     2   64     8   280     

4. Латински језик 2   74     2   70     -         -         4   144     

5. Устав и права грађана 0    0     -         -         1   32     1   32     

6. Социологија 0    0     -         -         2   64     2   64     

7. Психологија 0    0     2   70     -         -         2   70     

8. Филозофија 0    0     -         2   72     3   96     5   168     

9. Историја 2   74     2   70     2   72     2   64     16  280     

10. Географија 2   74     2   70     2   72     -         6   216     

11. Биологија 2   74    2   70     2   72     2   64    8   282    

12. Математика 4   148     4   140     4  144     4   128     16   560     

13. Физика 2   74   2   70    3   108    2   64    9   316    

14. Хемија 2   74     2   70     2   72     2   64     8   280     

15. Рачунарство и информатика 2 2 74 74 - - - - 60 - 1 - 36 30 - 1 - 32 30 - 4 2 142 194 - 

16. Музичка култура 1   37     1   35               2  72     

17. Ликовна култура 1   37     1   35                2   72     

18. Физичко васпитање 2   74     2   70     2   72     2   64     8   280     

 Верска настава/грађанско вас. 1  37   1  35   1  36   1  32   4  140   

 Изборни предмет 1 1  37                       

 Изборни предмет 2 1  37                       

  Укупно недељно: 33 2 1221 74 - 30   1038 72 - 30   1072 38 - 30   952 38 - 120 2 4153 241 - 

  Укупно годишње: 33 1221 30 1110 30 1110 30 990 122 4394 
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3. ШКОЛСКИ ПРОГРАМИ ПО РАЗРЕДИМА 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

ГИМНАЗИЈЕ ОПШТЕГ ТИПА 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

1. ЦИЉЕВИ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 

 развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу 

грађанина за живот у савременом друштву;  

 оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег 

образовања; 

 свест о важности здравља и безбедности; 

 оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;  

 поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавања различитости; 

 развој мотивације исамоиницијативеза учење, оспособљавање за самостално учење, 

способност самовредновања и изражавања сопственог мишљења; 

 пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, 

у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

 развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења; 

 развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;  

 развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етикe; 

 развијање позитивних људских вредности;  

 развијање компетенција за разумевање и поштовање људских права, грађанских 

слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;  

 развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 

Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције 

и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, 

поштовање и очување националне и светске културне баштине. 

 

2. ОПШТЕ УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА 

I. Програми оријентисани на процес и исходе учења 

Структура програма наставе и учења свих наставних предмета је конципирана на 

исти начин. На почетку се налази циљ наставе и учења предмета за сва четири разреда 

општег средњег образовања и васпитања.  

Иза циља се налазе општа предметна и специфичне предметне компетенције.  

У табели која следи, у првој колони дефинисани су исходи учења за крај првог 

разреда, у другој колони дате су области и/или теме, а у трећој се налазе програмски 

садржаји. Испод табеле су дати кључни појмови садржаја.  

На крају програма дате су препоруке за остваривање наставе и учења предмета под 

насловом Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма.  

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно 

и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и 

васпитању, а у оквиру Упутства за дидактичко-методичко остваривање програма налазе 
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се препоруке за праћење и вредновање постигнућа ученика у односу на специфичности 

датог предмета.  

Сви програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима 

образовања и васпитања и потребама ученика првог разреда. Усмерени су на процес и 

исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји 

су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика 

тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући 

знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења 

конкретног наставног предмета. Овако конципирани програми подразумевају да 

оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то како општих и специфичних 

предметних, тако и кључних. Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма 

наставе и учења може се видети како се постављају темељи развоја кључних компетенција 

које желимо да ученици имају на крају општег средњег образовања. 

На путу остваривања циља и исхода улога наставника је врло важна јер програм 

пружа  простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и 

активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе брига је не само о резултатима, 

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

како се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом.   

Програми наставе и учења, наставницима су полазна основа и педагошко полазиште 

за развијање наставе и учења, за планирање годишњих и оперативних планова, као и 

непосредну припрему за рад. 

 

II.    Препоруке за планирање наставе и учења 

 

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и 

детаљно унапред предвидети. Она се одвија кроз динамичну спрегу међусобних односа  и  

различитих активности у социјалном и физичком окружењу, у јединственом контексту 

конкретног одељења, конкретне школе и конкретне локалне заједнице. Зато, уместо израза 

реализовати програм, боље је рећи да се на основу датог програма планирају и остварују 

настава и учење који одговарају конкретним потребама  ученика. Настава треба да обезбеди 

сигурну, подстицајну и подржавајућу средину за учење у којој се негује атмосфера 

интеракције и однос уважавања, сарадње, одговорности и заједништва. 

Полазећи од датих исхода учења и програмских садржаја, од наставника се очекује 

да дати програм контекстуализује, односно да испланира наставу и учење према потребама 

одељења имајући у виду карактеристике ученика, наставне материјале које ће користити, 

техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и друге ресурсе 

школе и локалне средине.  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

 индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа 

учења и брзине напредовања; 

 интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност 

унутар истог предмета и различитих наставних предмета; 

 партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

 активним и искуственим методама наставе и учења;  

 уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, 

повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и  

подстицањем примене наученог и свакодневном животу; 

 неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и 

континуирано сазнавање; 

 редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању 

ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја 

компетенција ученика. 
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Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник  креира свој годишњи (глобални) 

план рада из кога касније развија своје оперативне планове. Како су исходи дефинисани за 

крај наставне године, наставник треба да их операционализује прво у оперативним 

плановима, а потом и на нивоу конкретне наставне јединице. Дакле, од наставника се 

очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, 

дефинише исходе за час који воде ка остваривању исхода прописаних програмом. 

 При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују. Неки се лакше 

и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих 

активности. 

Посебну пажњу током непосредне припреме за наставу треба посветити планирању 

и избору метода и техника, као и облика рада. Њихов избор је у вези са исходима учења и 

компетенцијама које се желе развити, а одговара природи предмета, конкретним 

садржајима и карактеристикама ученика. У том смислу на наставнику је да осмишљава 

разноврсне активности, како своје, тако и активности ученика. Очекује се да ученици у 

добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције 

целоживотног учења кроз самостално проналажење информација, критичко разматрање, 

обраду података на различите начине, презентацију, аргументовану дискусију, показивање 

иницијативе и спремности на акцију.   

Од наставника се очекује да континуирано прати и вреднује свој рад и по потреби 

изврши корекције у свом даљем планирању. Треба имати у виду да се неке планиране 

активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод или 

изнад могућности ученика, не обезбеђују остваривање исхода учења, не доприносе развоју 

компетенција, не одговарају садржају итд. Кључно питање у избору метода, техника, 

облика рада, активности ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то 

служи, које когнитивне процесе код ученика подстиче (са фокусом на подстицање 

когнитивних процеса мишљења, учења, памћења), којим исходима и компетенцијама води. 

 

III. Препоруке  за праћење и вредновање наставе и учења  

Праћење и вредновање је део професионалне улоге наставника. Од њега се очекује 

да континуирано прати и вреднује: 

 процес наставе и учења,  

 исходе учења и  

 себе и свој рад. 

Оријентисаност нових програма наставе и учења на исходе и процес учења 

омогућава:   

 објективније вредновање постигнућа ученика, 

 осмишљавање различитих начина праћења и оцењивања,  

 диференцирање задатака за праћење и вредновање ученичких постигнућа  и 

 боље праћење процеса учења. 

 

Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је ускладити нивое исхода и 

начине оцењивања: 

 

Ниво исхода Одговарајући начин оцењивања 

Памћење(навести, препознати, 

идентификовати...) 

Објективни тестови са допуњавањем кратких 

одговора, задаци са означавањем, задаци 

вишеструког избора, спаривање појмова 

Разумевање (навести пример, 

упоредити, објаснити, препричати...) 

Дискусија на часу, мапе појмова, проблемски 

задаци, есеји 
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Примена (употребити, спровести, 

демонстрирати...) 

Лабораторијске вежбе, проблемски задаци, 

симулације 

Анализирање (систематизовати, 

приписати, разликовати... 

Дебате, истраживачки радови, есеји, студије 

случаја, решавање проблема 

Евалуирање (проценити, критиковати, 

проверити...) 

Дневници рада ученика, студије случаја, 

критички прикази, проблемски задаци 

Креирање (поставити хипотезу, 

конструисати, планирати...) 

Експерименти, истраживачки пројекти 

 

 

као и оцењивање са његовом сврхом: 

 

Сврха оцењивања Могућа средства оцењивања 

Оцењивање наученог (сумативно) 

 

Тестови, писмене вежбе, извештаји, усмено 

испитивање, есеји 

Оцењивање за учење (формативно) 

 

Посматрање, контролне вежбе, дијагностички 

тестови, дневници рада ученика, 

самоевалуација, вршњачко оцењивање, 

практичне вежбе 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно 

и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и 

васпитању. У настави оријентисаној на остваривање исхода учења вреднују се и процес 

учења и резултати учења. Поред уобичајених начина праћења и оцењивања ученика путем 

усменог и писменог испитивања које даје најбољи увид у резултате учења, постоје и многи 

други начини које наставник може и треба да употребљава како би објективно проценио не 

само резултате већ и процес учења. У том смислу, путем посматрања, он може да прати 

следеће показатеље: начин на који ученик учествује у активностима, како прикупља 

податке, како аргументује и доноси закључке.Посебно поуздани показатељи су квалитет 

постављених питања, способност да се нађе веза међу појавама, навођење примера, 

спремност да се промени мишљење у контакту са аргументима, разликовање чињеница од 

интерпретација, извођење закључака, прихватање другачијег мишљења, примењивање, 

предвиђање последица, давање креативних решења. Поред тога, наставник прати и вреднује 

како ученици међусобно сарађују у процесу учења, како решавају сукобе мишљења, како 

једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли 

показују критичко мишљење уместо критицизам.   

Како ни један од познатих начина вредновања није савршен, потребно је 

комбиновати различите начине оцењивања. Једино тако наставник може да сагледа слабе и 

јаке стране ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 

повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 

Повратна информација треба да буде увремењена, дата током или непосредно након 

обављања неке активности; треба да буде конкретна, да се односи на активности и продукте 

ученика, а не на његову личност. 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се 

он налази и у односу на који ће се процењивати његов даљи ток напредовања. Свака 
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активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а 

ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 

остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 

 

Ученике треба континуирано, на различите начине, охрабривати да размишљају о 

квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Резултате 

целокупног праћења и вредновања (процес учења и наставе, исходе учења, себе и свој рад) 

наставник узима као основу за планирање наредних корака у развијању образовно-васпитне 

праксе 
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3. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада 

усменом и писаном комуникацијом: говори и пише поштујући књижевнојезичку норму, 

уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички промишља 

оно што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи 

читање да боље разуме себе, друге и свет око себе; прочитао је најважнија књижевна дела из 

националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да развија говорну и читалачку 

културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне 

културе.  

Основни ниво  

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања туђег 

излагања. Саставља једноставнији говорени или писани текст који је логичан, добро 

структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност ћирилици), влада 

основним писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном животу. У 

различите сврхе чита књижевне и неуметничке текстове средње тежине, разуме књижевни и 

неуметнички текст средње сложености и критички промишља једноставнији књижевни и 

неуметнички текст.  

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта и 

има потребу да учи, чува и негује књижевни језик. Има основна знања о гласовима, речима и 

реченицама српског језика и зна да примени одређена граматичка правила у говору и писању. 

Има развијен речник, у складу са средњим нивоом образовања, а речи употребљава у складу са 

приликом.  

Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст 

стваралачког опуса и у књижевноисторијски контекст. Наводи основне књижевноисторијске и 

поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности 

и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма. Уочава и 

примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних 

дела из обавезне школске лектире. Формира читалачке навике и знања схватајући значај читања 

за сопствени духовни развој.  

Средњи ниво  

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; 

саставља сложенији говорени или писани текст, прецизно износећи идеје; у различите сврхе 

чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен читалачки укус својствен 

образованом човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст.  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне 

особине дијалеката српског језика и смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, 

историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, речима и реченицама српског 

језика и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат речник и види језик као низ 

могућности које му служе да се прецизно изрази.Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног 

текста као и његове тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и жанровске 

особине. Познаје књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела 

3.1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне 

писмености; стицање и неговање језичке и књижевне културе; оспособљавање за тумачење и 

вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности 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. 
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предвиђених програмом. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да 

аргументује своје ставове на основу примарног текста. Користи препоручену и ширу, 

секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.  

Напредни ниво  

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене 

градивом; има развијене говорничке вештине; пише стручни текст на теме из језика и 

књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст, 

укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу.  

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има основна 

знања о речницима и структури речничког чланка.  

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског 

програма, као и додатна (изборна). Користи више метода, гледишта и компаративни приступ у 

тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу аргументовано износи стално имајући 

на уму примарни текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи њихове поетичке, 

естетске, структурне и лингвистичке одлике, укључујући и сложеније стилске поступке. Шири 

читалачка знања и примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и 

са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво).  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик 

Основни ниво  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и 

поштује друге језике. Зна основне податке о дијалектима српског језика и о дијалекатској 

основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као равноправне 

изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и 

правописа код Срба. Има основна знања о гласовима српског језика; познаје врсте и подврсте 

речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим грађењем; 

правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице грађене по основним моделима. Има 

основна знања о значењу речи; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима 

користи. Уме да износи властите ставове говорећи јасно и течно, поштујући књижевнојезичку 

норму и правила учтивости; има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним 

писањем једноставнијих форми и основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, 

ПП презентација и сл.), користећи компетентно оба писма, дајући предност ћирилици и 

примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља матурски рад 

поштујући правила израде стручног рада.  

Средњи ниво  

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.  
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СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност  

Основни ниво  

 

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике 

и дела из светске и српске књижевности. Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног 

или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, естетске и структурне особине 

књижевног и неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности; уме да 

их именује и илуструје. Разуме књижевни и неуметнички текст: препознаје њихову сврху, 

издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; наводи примере из текста и 

цитира део/делове да би анализирао текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и 

парафразира делове текста и текст у целини. Издвојене проблеме анализира у основним 

слојевима значења. Основне књижевне термине доводи у функционалну везу са примерима из 

књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и унапређивање своје 

личности, богаћење лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај 

књижевности за формирање језичког, литерарног, културног и националног идентитета. Схвата 

значај очувања књижевне баштине и књижевне културе.  

Средњи ниво  

 

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о 

књижевноисторијском и поетичком контексту који та дела одређује. Самостално уочава и 

анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргументује своје ставове на 

основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У 

тумачењу књижевног дела примењује адекватне методе и гледишта усклађена са 

методологијом науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, естетске и лингвистичке 

чињенице и уважава их приликом обраде појединачних дела, стилских епоха и праваца у 

развоју српске и светске књижевности. На истраживачки и стваралачки начин стиче знања и 

читалачке вештине, који су у функцији проучавања различитих књижевних дела и жанрова и 

развијања литерарног, језичког, културног и националног идентитета. Има изграђене читалачке 

навике и читалачки укус својствен културном и образованом човеку. Примењује сложене 

стратегије читања. Мења аналитичке приступе за које оцени да нису сврсисходни. Процењује 

колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово 

разумевање.  

Напредни ниво  

 

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано 

позиционира књижевни текст у књижевнотеоријски и књижевноисторијски контекст. 

Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима сагласну 

терминологију. Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје 

разумевање и критички суд о књижевном делу. Самостално уочава и тумачи проблеме у 

књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-

филолошког контекста. Критички повезује примарни текст са самостално изабраном 

секундарном литературом. Самостално одабира дела за читање према одређеном критеријуму, 

даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје и примењује начине/стратегије читања 

усаглашене са типом текста (књижевним и неуметничким) и са жанром књижевног дела. 

Разуме улогу читања у сопственом развоју, али и у развоју друштва. Има развијену, критичку 

свест о својим читалачким способностима. 
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ИСХОДИ 

По завршетку првог 

разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 разуме језик као 

систем и разликује 

његове функције; 

 препозна особине 

књижевних језика пре 

реформе Вука 

Караџића;  

 разликује глас, 

фонему и графему; 

 класификује гласове 

према основним 

критеријумима; 

 одреди границу слога 

у типичним 

случајевима;  

 препозна гласовне 

алтернације и 

примени нормативна 

решења у вези с њима; 

 примени основна 

правила акценатске 

норме; 

 објасни појам и значај 

књижевности као 

уметности речи и 

утврди њене 

сличности/разлике у 

односу на друге 

уметности и области 

културе; 

 тумачи књижевно 

дело са разумевањем 

његових жанровских 

карактеристика и 

књижевноисторијског 

контекста, користећи 

у анализи структурне 

и стилистичке 

елементе дела и 

употребљавајући 

секундарне изворе; 

 истражи и објасни 

 

ЈЕЗИК 

Општи појмови о језику. Место језика у 

људском животу. Својства језика и његове 

функције. Језик и комуникација. Основне науке 

које се баве језиком. 

Историја књижевних језика код Срба. 

Почеци словенске писмености и стварање 

старословенског језика (Црноризац Храбар, 

Слово о писменима – одломак). Књижевни 

језици код Срба до 19. века: српскословенски 

језик (Запис Глигорија дијака у 

Мирослављевом јеванђељу), рускословенски 

језик, славеносрпски језик. 

Раслојавање језика. Дијалекти српског језика 

(основни појмови). Екавски и ијекавски 

изговор. Дијалекти и књижевни језик. 

Фонетика (са фонологијом и морфологијом). 

Изговор гласова и улога говорних органа. 

Подела гласова српског језика (по начину 

творбе). Фонолошки систем српског 

књижевног језика. Слог и подела речи на 

слогове (фонетска и семантичка граница 

слога). Гласовне алтернације (асимилација и 

сажимање самогласника, покретни вокали, 

промена о у е, превој вокала); писање 

сугласника ј и х. 

Прозодија. Акценатски систем српског 

књижевног језика. Основна правила о 

распореду акцената и постакценатских дужина. 

Проклитике и енклитике. 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Књижевност као уметност речи 

Појам и врсте уметности.Књижевност и друге 

уметности. Смисао и значај књижевности као 

уметности речи.  

Читање и проучавање књижевности 

Књижевни родови и врсте 

Књижевна дела за обраду 

Лирска поезија XX и XXI века (три песме по 

избору наставника и ученика); 

Бановић Страхиња, народна епска песма; 

Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење; 

Антон Павлович Чехов: Туга; 

Добрило Ненадић: Доротеј 

3.1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Разред  Први 

Годишњи фонд часова 148 часова 
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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; 

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, 
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 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.  

 

римски и словенски митови по избору ученика и 

наставника; извори: Грчки митови Р. Гревса, 

Приче из класичне старине Г. Шваба, Словенски 
митолошки речник Љ. Раденковића и С. Толстој, 

Српска митологија С. Петровића и сл.); 

Милан Ракић Јефимија 

Васко Попа Усправна земља; 

Љубомир Симовић: Хасанагиница (одломак с 

војницима); 

Јован Деретић, Културна историја Срба 

(одломци о владарима из породице Немањић); 

Исповедна молитва из 14. века, непознати аутор 

(Антологија српског песништва, приредио 

Миодраг Павловић); 

Песме дубровачких петраркиста (по избору 

ученика и наставника); 

Рабле: Гаргантуа и Пантагруел (одломак – 

писмо Гаргантуа Пантагруелу)  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

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. 

Кључни појмови садржаја: књижевност старог века, народна књижевност, средњовековна 

књижевност, књижевност хуманизма и ренесансе, историја језика, фонетика са фонологијом. 
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3.2. ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

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. 

  

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику 

разуме текстове које слуша или чита у приватном, јавном, образовном или професионалном 

контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на 

матерњи (први) језик и обрнуто.  Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања 

из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. Учењем 

страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, 

самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и 

кратке једноставне информације у вези са личним интересовањем и познатим областима и 

активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 

информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим 

аспектима из непосредног окружења и ради сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору 

или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је 

неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој интерес. 

Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати 

дужа и сложенија излагања или дискусије о конкретним или апстрактним темама из познатих 

општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или образлаже 

различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и 

властитим интересовањима. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција (слушање и 

читање) 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације 

изговорене споро и разговетно. Користећи основно лингвистичко знање, чита краће текстове 

написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или блиских 

области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 
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Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и 

једноставна излагања и презентације из блиских области изговорене стандардним језиком и 

релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 

сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи 

различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се 

користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон разговора, а у вези са садржајима из ширег 

интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана или 

оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику 

читања подешава према тексту који чита. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција (говор и писање) 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или 

усмено размењује информације о уобичајеним општим и блиским темама.Користећи 

једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или 

према моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење 

о темама из домена личног интересовања, образовања, културе и сл.Користећи разноврсне 

језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже 

и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила 

организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој 

комуникацији, говори, извештава, преводи и/или самостално пише текстове о темама и 

садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих 

извора, износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. 

Ученик према потреби води формалну или неформалну преписку, доследно примењујући 

правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 
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3.2. ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 

ОБЛАСТ / ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

РАЗУМЕВАЊЕ 

ГОВОРА 

 адекватно реагује на усмене поруке у вези са активностима у образовном 

контексту; 

 разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и разговетан изговор; 

 разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и 

једноставна упутства у приватном, јавном и образовном контексту;  

 разуме општи смисао информативних радијских и телевизијских емисија о 

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

 разуме основне елементе радње у серијама и филмовима у којима се 

обрађују релативно блиске теме, ослањајући се и на визуелне елементе;  

 разуме суштину исказа (са)говорника који разговарају о блиским темама, уз 

евентуална понављања и појашњавања; 

 изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста, 

бројем саговорника, њиховим међусобним односима и намерама, као и у 

вези са општим садржајем; 

 ослањајући се на општа знања, искуства и контекст поруке, увиђа значење 

њених непознатих елемената; памти и контекстуализује битне елементе 

поруке. 

РАЗУМЕВАЊЕ 

ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 разликује најучесталије врсте текстова, познајући њихове основне 

карактеристике, сврху и улогу; 

 разуме краће текстове о конкретним темама из свакодневног живота, као и 

језички прилагођене и адаптиране текстове утемељене на чињеницама, 

везане за домене општих интересовања; 

 разумеосећања, жеље, потребе исказане у краћим текстовима; 

 разуме једноставна упутства и саветодавне текстове, обавештења и 

упозорења на јавним местима; 

 разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и 

позната лексика (конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, 

стрипови); 

 проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми 

основну поруку и суштинске информације; 

 идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским 

документима (писмима, проспектима) и другим нефикционалним 

текстовима (новинским вестима, репортажама и огласима);  

 препознаје основну  аргументацију у једноставнијим текстовима (нпр. 

новинским колумнама или писмима читалаца, као и другим врстама 

коментара);  

 наслућује значење непознатих речи на основу контекста. 

УСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 учествује у краћим дијалозима, размењује информације и мишљење са 

саговорником  о блиским темама и интересовањима; 

 користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту, 

прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у временском 

трајању од два до три минута; 

 описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости, прошлости и 
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будућности у свом окружењу и изван њега; 

 изражава своје утиске и осећања и  образлаже мишљење и ставове у вези са 

блиским темама; 

 описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма, износећи своје 

утиске и мишљења; 

 излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из 

домена личног интересовања); 

 указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном 

гестикулацијом и мимиком или наглашавањем и интонацијом. 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 

 описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100 –120 

речи); 

 описује утиске, мишљења и осећања (обима 80–100 речи); 

 пише белешке, поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне 

информације; 

 резимира прочитани/преслушани текст о блиским темама и износи 

сопствено мишљење о њему; 

 попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном 

домену; 

 пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, стипендије 

или омладинске послове);   

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

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и искуства, правила 

понашања, свакодневне навике, сличности и разлике у култури  своје земље 

и земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног 

живота земље и земаља чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи најфреквентније стилове и регистре у вези 

са елементима страног језика који учи, али и из осталих области школских 

знања и животних искустава; 

 препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа 

паравербална и невербална средстава (степен формалности, љубазности, као 

и паравербална средства: гест, мимика, просторни односи међу 

говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у различитим видовима реалне  комуникације 

(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или форуму, 

друштвене мреже); 

 користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља чији 

језик учи. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 преноси суштину поруке са матерњег на страни језик/са страног на матерњи, 

додајући, по потреби, објашњења и обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће 

интеракције; 

 преноси садржај писаног или усменог текста, прилагођавајући га 

саговорнику; 

 користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења 

тешкоћа које се јављају, на пример: преводи или преноси садржај уз 

употребу описа, парафраза и сл.; 

 преводи на матерњи језик садржај краћег текста о познатим темама. 

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, 

интеркултурност 
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3.2.1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Именице 

Бројиве и небројиве именице. 

Множина именица (правилна и неправилна). 

Саксонскигенитив 

Члан 

Употребаодређеногинеодређеногчлана. 

Изостављањечлана. 

Заменице 

Личне, показне, присвојне, релативне, одричнеиузајамноповратне. 

Детерминатори 

Присвојни, показни, неодређени, квантификатори. 

Придевииприлози 

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 (PresentSimpleTense, PresentContinuousTense, PresentPerfectTense). 

Употреба прошлих  времена (PastSimpleTense, PastContinuousTense, PastPerfectTense). 

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). 

 



Школски програм Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, 2018-2022 

26 
 

3.2.2. РУСКИ ЈЕЗИК - ПРВИ СТРАНИ 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 (рецептивно). 

Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална 

припадност. 

Промена именица на -ия, -ие, -мя:  история, здание, время. 

Именице pluralia tantum: каникулы, сумерки, очки, Балканы (рецептивно).  

Непроменљиве именице: кино, кофе, метро, кафе. 

Руска презимена на -ов, -ев: Петров, Фадеев и сл. 

Заменице 

Одричне заменице: никто, ничто, ничей, никакой. 

Неодређене заменице: кто-то, что-то, кто-нибудь, что-нибудь, некто, нечто, некоторый 

(рецептивно). 

Придеви 

Поређење придева: прост и сложен компаратив и суперлатив. 

Присвојни придеви на -ов, -ев, -ин, -ский: братов, Игорев, мамин, пушкинский (рецептивно).  

Придеви за означавање простора и времена: сегодняшний, здешний. 

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 и 30, 40, 90, 100, 500−900, 1000 и њихова употреба у 

најчешћим структурама за исказивање количине и времена с предлозима: с – до, с – по, от – до, 

к итд. (рецептивно). 

Редни бројеви:первый, второй, пятый,десятый. 

Исказивање времена на сату у разговорном ислужбеном стилу. 

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. 

Четири рачунске радње (рецептивно).   
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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.  

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: Дай мне тетрадь, пожалуйста! Давайте повторим! Подумайте об 

этом! Садитесь! Пошли! Смотри не опоздай! Курить запрещается!  

Глаголски прилози (рецептивно). 

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, време, начин, циљ и количину. Поређење прилога – 

грађење и употреба. 

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: независно сложене и зависно сложене реченице 

(саставне, раставне; субјекатске, предикатске, објекатске, временске итд.). 

Управни и неуправни говор.   

Реченични модели  

Реченични модели у потврдном, одричном и упитном облику за исказивање следећих односа:  

- субјекатско-предикатски односи 

именски предикат, копулебыть, стать, являться 

Шишкин был великим художником.Ваша копия компьютерной программы не является 

подлинной. 

одсуство копулеЯ − 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.    
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–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 суперлативуА.С.Пушкин является величайшим 

русским поэтом.изражени атрибутом у зависном падежу. Я забыл тетрадь по русскому 

языку.Это мой товарищ по школе. 

 

3.2.3. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА   

Именичка група 

Употреба детерминаната: одређених, неодређених и партитивних чланова; присвојних и 

показних придева; основних, редних и апроксимативних бројева; неодређених речи; одсуство 

детерминаната (на пример: код етикетирања производа – fromage de brebis, натписа на 

продавницама и установама – boulangerie, banquе, назива рубрика у штампаним медијима – 

faitsdivers, на знаковима упозорења – еntréeinterdite; испред именице у позицији атрибута: 

ilestboulanger и слично). 

Род и број именица и придева; место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, gentil, beau, joli, 

long, bon, mauvais; промена значења неких придева у зависности од места у односу на 

именицу:ungrandhomme/unhommegrand; unbravehomme/unhommebrave; поређење придева. 

Заменице: личне ненаглашене (укључујући и заменицу on) и наглашене; заменице за директни 

и за индиректни објекат; показне и присвојне; упитне и неодређене. 

Глаголска група 

Глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, имперфект, плусквамперфект, футур 

први индикатива, као и перифрастичне конструкције: блиски футур, блиска прошлост, радња у 

току être en train de ...; ilfautque, jeveuxque, j’aimeraisqueпраћени презентом субјунктива глагола 

прве групе (Ilfautqueturacontes ça à tonfrère), као и рецептивно: Ilfautquetufasses/ quetuailles/ 

quetusois/ quetulises/ quetusaches/  écrives; презент и перфект 

кондиционала:Simesparentsmelaissaientpartir, jeviendraisavectoi ! Si j’avais su, je serais venue plus 

tôt; императив (рецептивно): aieunpeudepatience, n’ayezpaspeur; sois sage! 

Партицип презента и герундив. 
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Фреквентни униперсонални глаголи и конструкције. 

Предлози 

Најчешћи предлози; предложни изрази par rapport à, à côté de, au lieu de, à l’occasion de, à l’aide 

de; malgré. 

Контраховање члана и предлога. 

Прилози 

За место, за време, за начин, за количину. 

Аlors – 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. 

Актив и пасив. 

Реченице са презентативима Voici / voilà mesparents ; il y a beaucoup de monde ce soir. 

Наглашавање реченичних делова помоћу формуле c’est... qui и c’est ... que. 

 

Основни типови сложених реченица 

Kоординиране реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и прилозима/прилошким изразима 

c’est pourquoi, donc, puis, pourtant, par contre, par conséquent, au contraire. 

Зависне реченице: релативне са заменицама qui, que, où и dont; компаративне са 

везницима/везничким изразима comme, autant .... que, le même ... que, plus ... que, moins ... que; 

временске са везницима/везничким изразима quand, avant que/avant de+инфинитив, chaque fois 

que, pendant que, après que, depuis que; узрочне са везницима parce que и puisque; (рецептивно) 

концесивне и опозитивне са везницима bien que и alors que; финалне са везницима pour 

que/pour+инфинитив и afin que/afin de+инфинитив; хипотетичне са везником si (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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3. 3. ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Циљ учења изборног програма другистрани 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. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику 

разуме текстове које слуша или чита у приватном, јавном, образовном или професионалном 

контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на 

матерњи (први) језик и обрнуто.  Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања 

из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. Учењем 

страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, 

самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и 

кратке једноставне информације у вези са личним интересовањем и познатим областима и 

активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 

информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим 

аспектима из непосредног окружења и ради сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору 

или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је 

неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој интерес. 

Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати 

дужа и сложенија излагања или дискусије о конкретним или апстрактним темама из познатих 

општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или образлаже 

различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и 

властитим интересовањима. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција (слушање и читање) 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације 

изговорене споро и разговетно. Користећи основно лингвистичко знање, чита краће текстове 

написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или блиских 

области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и 

једноставна излагања и презентације из блиских области изговорене стандардним језиком и 

релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 
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сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи 

различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се 

користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон разговора, а у вези са садржајима из ширег 

интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана или 

оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику 

читања подешава према тексту који чита. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција (говор и писање) 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или 

усмено размењује информације о уобичајеним општим и блиским темама.Користећи 

једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или 

према моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење 

о темама из домена личног интересовања, образовања, културе и сл.Користећи разноврсне 

језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже 

и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила 

организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој 

комуникацији, говори, извештава, преводи и/или самостално пише текстове о темама и 

садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих 

извора, износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. 

Ученик према потреби води формалну или неформалну преписку, доследно примењујући 

правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 

 

3. 3. ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 

ОБЛАСТ / ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

РАЗУМЕВАЊЕ 

ГОВОРА 

 

 реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима у 

образовном контексту; 

 разуме, уз евентуалну претходну припрему, основну поруку краћих излагања 

о познатим темама у којима се користи стандардни језик и разговетан 

изговор; 

 разуме информације о познатим и блиским садржајима и једноставна 

упутства у приватном, јавном и образовном контексту; 

 разуме општи смисао прилагођеног аудио и видео материјала; 

 разуме суштину исказа (са)говорника који разговарају о блиским темама, уз 

евентуална понављања и појашњавања; 
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 изводи закључке после слушања  текста о познатим темама у вези са врстом 

текста, бројем саговорника, њиховим међусобним односима и намерама, као 

и у вези са општим садржајем текста;  

 доводи у везу, ослањајући се на општа знања и искуства, непознате елементе 

поруке, на основу контекста, и памти, репродукује и контекстуализује њене 

битне елементе. 

РАЗУМЕВАЊЕ 

ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 

 разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним, блиским темама 

из свакодневног живота, ослањајући се и на претходно стечена знања; 

 препознаје најучесталије врсте текстова на основу њихових карактеристика; 

 разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 

 разуме краћу личну поруку упућену у сврху кореспонденције; 

 разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у 

циљу глобалног разумевања; 

 проналази, издваја и разуме одређену релевантну информацију 

унутар препознатљиве врсте текста у циљу селективног разумевања; 

 разуме кратке и једноставне текстове који садрже упутства и савете у циљу 

детаљног разумевања (уз визуелну подршку); 

 разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и 

позната лексика (конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, 

стрипови). 

УСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 учествује у кратким дијалозима, размењује информације и мишљење са  

саговорником  о познатим темама и интересовања; 

 користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту; 

 описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости, прошлости и 

будућности у свом окружењу; 

 изражава своје утиске, мишљења и осећања у вези са блиским темама; 

 излаже основни садржај писаних, илустрованих и усмених текстова о 

познатим темама; 

 излаже унапред припремљену кратку презентацију на одређену тему (из 

домена личног интересовања). 

 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 пише на једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја 

интересовања; 

 описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (70-90 речи) 

користећи фреквентне речи и изразе; 

 описује утиске, мишљења и осећања (70-90 речи)  

 пише белешке, једноставне поруке и лична писма да би тражио или пренео 

релевантне информације користећи стандардне формуле писаног 

изражавања; 

 попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном 

домену. 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

 препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и искуства, правила 

понашања, свакодневне навике, сличности и разлике у култури  своје земље 

и земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног 

живота земље и земаља чији језик учи; 

 препознаје и адекватно користи најфреквентије стилове и регистре у вези са 

елементима страног језика који учи, али и из осталих области школских 

знања и животних искустава; 

 препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа 

паравербална и невербална средстава (степен формалности, љубазности, као 

и паравербална средства: гест, мимика, просторни односи међу 
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говорницима, итд.); 

 користи знање страног језика у различитим видовима реалне  комуникације 

(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или форуму, 

друштвене мреже); 

 користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља чији 

језик учи. 

МЕДИЈАЦИЈА 

 преноси суштину поруке са матерњег на страни језик / са страног на 

матерњи, додајући, по потреби објашњења и обавештења, писмено и усмено; 

 резимира садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће 

интеракције; 

 преноси садржај писаног или усменог текста, прилагођавајући га 

саговорнику; 

 користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења 

тешкоћа које се јављају, на пример: преводи или преноси садржај уз 

употребу описа, парафраза и сл.;  

 преводи на матерњи језик садржај краћег текста о познатим темама. 

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, медијација, 

интеркултурност 

 

3. 3.1. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Именице: Бројиве и небројиве именице.Множина именица (правилна и неправилна).Саксонски 

генитив. 

Члан: Употреба одређеног и неодређеног члана.Изостављање члана. 

Заменице: Личне, показне, упитне. 

Детерминатори: Присвојни, показни, неодређени, квантификатори. 

Придеви и прилозиГрађење и употреба придева и прилога.Врстеприлога.Место придева и 

прилога уреченици. 

Предлози: Најчешћи предлози за оријентацију у простору и времену. 

Бројеви: Прости и редни бројеви. 

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

Глаголи 

Глаголска времена  

Употреба садашњих времена (PresentSimpleTense, PresentContinuousTense, PresentPerfectTense). 

Изражавање прошлости (Past Simple Tense, Past Continuous Tense). 

Начини  изражавањa будућности (Future Simple Tense, be going to). 

Модални глаголи (can, must, may). 

Императив 
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Пасивни глаголски облици и конструкције (Present Simple Tense, Past Simple Tense, Future 

Simple Tense, Present Perfect Tense). 

Творба речи 

Сложенице. 

Најчешћи суфикси и префикси. 

Реченица 

Ред речи у реченици. 

Потврдне, упитне и одричне реченице. 

 

 

 

3. 3.2. РУСКИ  ЈЕЗИК – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

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  
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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) 

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 
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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. 

 

 

3. 3.3. ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК – ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

Именичка група 

Употреба детерминаната: одређених, неодређених и партитивних чланова; присвојних и 

показних придева; основних и редних бројева; неодређених речи; одсуство детерминаната (на 

пример: код етикетирања производа – fromage de brebis, натписа на продавницама и установама 

– boulangerie, banquе, назива рубрика у штампаним медијима – faits divers, на знаковима 

упозорења – еntrée interdite; испред именици у позицији атрибута: il est boulanger и слично). 

Род и број именица и придева; место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, gentil, beau, joli, 

long, bon, mauvais; промена значења неких придева у зависности од места: un grand homme/un 

homme grand ; un brave homme/un homme brave ; поређење придева.  

Заменице: личне ненаглашене (укључујући и заменицу on) и наглашене; заменице за директни 

и за индиректни објекат. 

Глаголска група 

Глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, имперфект, футур први индикатива, 

као и перифрастичне конструкције: блиски футур, прогресивни презент, блиска прошлост; 

ilfautque, jeveuxque, j’aimeraisqueпраћени презентом субјунктива глагола прве групе 

(Ilfautqueturacontes ça à tonfrère), као и рецептивно: Ilfautquetufasses/ quetuailles/ quetusois/ 

quetulises/ quetusaches/ quetu écrives; презент кондиционала:Simesparentsmelaissaientpartir, 

jeviendraisavectoi ! императив (рецептивно): aieunpeudepatience, n’ayezpaspeur;  

Најфреквентнији униперсонални глаголи. 

Предлози 

Најчешћи предлози. 

Контраховање члана и предлога.  

Прилози 

За место, за време, за начин, за количину. 

Место прилога. 

Прилошке заменице en и y. 

Модалитети и форме реченице 
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Декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет. 

Афирмација и негација. 

Реченице са презентативимаc’estmon copain, voic / voilà mes parents, il y a beaucoup de bruit ce 

soir. 

 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ  

Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно време) 

Свет рада (перспективе и образовни системи) 

Интересантне животне приче и догађаји 

Живи свет и заштита човекове околине 

Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, примена, 

корист и негативне стране) 

Медији и комуникација 

Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света) 

Потрошачко друштво 

Спортови и спортске манифестације 

Србија – моја домовина  

Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима се говори циљни језик 

Европа и заједнички живот народа 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Представљање себе и других 

Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, регионално специфично) 

Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд. 

Давање једноставних упутстава и команди 

Изражавање молби и захвалности 

Изражавање извињења 

Изражавање потврде и негирање 

Изражавање допадања и недопадања 

Изражавање физичких сензација и потреба 

Исказивање просторних и временских односа 

Давање и тражење информација и обавештења 

Описивање и упоређивање лица и предмета 

Изрицање забране и реаговање на забрану 

Изражавање припадања и поседовања 

Скретање пажње 

Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 

Тражење и давање дозволе 

Исказивање честитки 

Исказивање препоруке 

Изражавање хитности и обавезности 

Исказивање сумње и несигурности 

 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда гимназије – у сваком 

наредном разреду обанавља се, а затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења 

и екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. Наставници обрађују теме у 

складу са интересовањима ученика, њиховим потребама и савременим токовима у настави 

страних језика, тако да свака тема представља одређени ситуацијски комплекс. 
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ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Општа предметна компетенција или језичка комуникативна компетенција обухвата 

поседовање свести о језику као комуникационом средству, располагање основном језичком 

писменошћу и схватање повезаности између језикâ и културних идентитета. Она омогућава 

ученику да се користи једноставним језичким средствима у циљу обављања елементарне 

писмене и усмене комуникације, остваривања интеракције и преношења информативних и 

других садржаја из полазног језика ка циљном и обрнуто, у приватном, јавном и образовном 

контексту.  

Основни ниво 

Ученик разуме главне информације у најједноставнијим писаним и усменим исказима. 

У усменом и писаном општењу користи најједноставнија језичка средства. Познаје основне 

граматичке и лексичке елементе. Разуме основне појаве и процесе циљне културе.  

Средњи ниво 

 Ученик разуме препознатљиве и предвидиве информације у фреквентнијим и 

једноставнијим врстама писаних текстова и формама усменог општења, а које се односе на 

њему блиске ситуације и појаве. Користи типске фразе, готове изразе, конструкције и просте 

реченице за формулисање конкретних исказа. Познаје одређени број правилних граматичких 

елемената и структура и основну лексику из домена сопствене свакодневице и непосредног 

интересовања. Поседује свест о суштинским сличностима и разликама између своје и циљне 

културе.  

Напредни ниво 

 Ученик разуме већи број речи и израза у усменој и писаној комуникацији. Поседује 

елементарни репертоар језичких средстава за савладавање типичних и уобичајених 

комуникативних ситуација. Ученик познаје већину једноставнијих и одређени број сложенијих 

граматичких правила и фреквентне лексике. Ученик прихвата постојање разлика између 

сопствене и циљне културе и прилагођава своје понашање основним општеприхваћеним 

друштвеним конвенцијама 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Функционално-прагматичка 

компетенција 

 Функционално-прагматичка компетенција представља комуникативну компетенцију у 

ужем смислу и обухвата умеће рецепције (разумевања говора и разумевања писаног текста), 

умеће продукције (писано и усмено изражавање), умеће интеракције и умеће језичког 

посредовања (медијације).  

Основни ниво 

3.4.  ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

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. 
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Ученик разуме најфреквентније речи и изразе, као и најједноставније писане текстуалне 

форме. Уме да обави основне комуникативне активности (поздрављање, представљање, 

добродошлица, опраштање, захваљивање, пружање информација о себи).  

Средњи ниво 

Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке везане усмене исказе и записе. 

Сналази се у кратким и увежбаним комуникационим секвенцама и улогама, уз употребу 

научених и уобичајених фраза и формула. 

Напредни ниво 

Ученик разуме фреквентне и уобичајене писане и усмене исказе, као и кратке, 

једноставне текстове и усмене прилоге везане за познате теме, појаве и догађаје. Обавља 

основне језичке функције у писаном и усменом општењу.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Лингвистичка компетенција 

Лингвистичка компетенција се односи на познавање и разумевање принципа 

функционисања и употребе језика и обухвата фонолошко-фонетска, правописна, лексичка, 

семантичка, граматичка (морфосинтаксичка) знања.  

Основни ниво 

Ученик познаје изговор фреквентних, понављаних и меморисаних гласова, као и неких 

најчешћих гласовних група. Повезује гласове и начин(е) њиховог записивања у увежбаним 

речима. Познаје ограничени број регуларних морфолошких облика и синтаксичких структура у 

оквиру наученог контигента језичких средстава. Користи елементарне и најфреквентније речи и 

изразе за савладавање основних комуникативних активности.  

Средњи ниво 

Ученик познаје исправан изговор већине гласова и гласовних група, уз ограничења 

акценатско-интонацијске природе. Ученик исправно записује гласове и гласовне комбинације и 

познаје одређен број основних правописних правила. Ученик познаје једноставне граматичке 

елементе и конструкције. Ученик познаје ограничени репертоар готових израза и вишечланих 

конструкција.  

Напредни ниво 

Ученик углавном правилно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим и 

неувежбаним комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских правила. 

Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу и познаје фреквентна правописна 

правила. Познаје одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће 

изузетке, као и основне начине творбе именица, глагола, придева. Ученик познаје фреквентне 

лексичке елементе који се односе на блиске теме.  

 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Интеркултурна компетенција 

Основни ниво 

Ученик познаје основне појаве и процесе који одликују свакодневни живот циљне 

културе, познаје основне просторне и временске оквире развоја циљне културе, као и 

најзначајније личности и дела из историје и савременог доба. Ученик показује интересовање за 

одређене појаве и личности циљне културе.  
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Средњи ниво 

Ученик поседује основна знања о разликама у свакодневном животу и разуме да су 

разлике последица сложености културе. Ученик познаје и разуме основне природне и 

друштвене специфичности циљне културе. Ученик поседује свест о основним сличностима и 

разликама између своје и циљне културе и препознаје/избегава најкритичније табуе и 

неспоразуме у комуникацији. Негује позитиван и отворен став према разликама које препознаје 

између своје и циљне културе.  

Напредни ниво 

Ученик поседује општа знања о свакодневном животу, друштву и култури латинског 

језика. Разуме утицај природних и друштвених појава на процесе у властитој и циљној култури; 

разуме положај земаља циљне културе у свету и њихову везу са властитом културом. Прихвата 

разлике које постоје између властите и циљне културе и уме да прилагоди понашање основним 

конвенцијама. Негује став отворености и радозналости према циљној култури и поседује 

основне вештине за критичко истраживање и разумевање појава циљне и властите културе. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

 

САДРЖАЈИ 

 Чита правилно уочавајући 

специфичности изговора и  

правописа; 

 одређује самостално врсте 

речи разликујући номиналне 

и вербалне категорије; 

 анализира морфолошки и 

синтаксички реченицу;  

 препознаје основне 

истоветности, сличности и 

разлике упоређујући 

граматику матерњег и 

латинског, односно страног 

и латинског језика; 

 користи  самостално 

двојезичне речнике; 

 преводи уз помоћ 

наставника или речника 

једноставне реченице са 

латинског на матерњи језик 

и обратно; 

 разуме и преводи уз помоћ 

наставника или речника  

прилагођен текст са 

 

Теме из културне историје 

 

 domus  и insula – како су 

Римљани становали; 

 одевање; 

 римски форум; 

 римске државне 

институције и римска 

имена; 

 позориште и игре; 

 римска религија и култови; 

 писање и издаваштво; 

 терме и купатила; 

 школе и образовање; 

 culina Romana – култура 

исхране, Апиције; 

 римска војска; 

 Рим и Атина, Илијада и 

Одисеја, хеленистичка 

култура и Родос; 

 

Латински језик и његова 

распрострањеност.  

Абецеда. Изговор. Нагласак. 

Квантитет  слога. 

Врсте речи и њихова 

промена. 

Категорије номиналне и 

вербалне промене.  

Именске речи 

I или а деклинација именица 

и придева.  

II или о деклинација именица 

и придева.  

III деклинација именица 

консонантских и вокалских 

основа (и придева).  

IV или u деклинација.  

V или е деклинација.  

Најважнији изузеци у 

деклинацији.  

3.4.  ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

Разред  Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 
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латинског на матерњи језик; 

 саставља кратке реченице на 

латинском језику, 

попуњавајући текст или 

повезује делове текста; 

 исказује свој утисак о 

тексту, позивајући се на сам 

текст,  и интерпретира га 

својим речима (на матерњем 

језику), реферирајући на 

ситуације из окружења, као 

и на друга искуства и знања;  

 усваја одређени фонд речи и 

израза релевантан за будуће 

образовање и боље 

разумевање терминологије у 

свим доменима живота;  

 препознаје и разуме на 

основу латинских речи и 

израза значење речи у 

матерњем и другим 

језицима; 

 препознаје повезаност 

прошлости и садашњости 

уочавајући сличности и 

разлике у културама; 

 препознаје тековине и значај 

античке цивилизације; 

 цитира и употребљава 

једноставне изреке у 

конкретним ситуацијама; 

 проширује свој речник и 

оплемењује и негује културу 

говора и изражавања; 

 интегрише пређено и ново 

градиво; 

 развија систематичност, 

самосталност и одговорност 

у раду; 

 уочава неопходност 

континуираног учења. 

 брак и породица; 

 седам светских чуда; 

 римске провинције. 

 

Теме у вези са ортоепијом, 

ортографијом и граматиком 

 

 писмо, изговор и нагласак; 

 врсте речи (променљиве и 

непроменљиве); 

 деклинације; 

 компарације; 

 помоћни глагол; 

 конјугације (начини, 

времена и стања); 

 прилози и предлози; 

 синтакса појединих 

падежа. 

Компарација придева. 

Суплетивна и описна 

компарација.  

Заменице: личне, присвојне, 

повратне, показне, односне, 

упитне.  

Бројеви: основни и редни.  

Глаголи 

Индикатив временâ 

презентске основе актива и 

пасива глагола свих 

конјугација (и глагол esse).  

Индикатив временâ 

перфекатске основе.  

Индикатив сложених 

времена.  

Императив презента (иглагол 

esse).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: латински језик,изговор, вокабулар, номиналне категорије, 

вербалне категорије, римска књижевност и култура. 
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3.5. ИСТОРИЈА 

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 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем историје обогаћују се знања о прошлости, развијају аналитичке вештине 

неопходне за критичко сагледавање савременог света, његових историјских корена и aктуелних 

цивилизацијских токова. Настава и учење историје припрема ученика за одговорно учешће у 

демократском друштву брзих друштвених, технолошких и економских промена, оспособљавага 

да кроз удруживање и сарадњу допринесе да се адекватно одговори на савремене изазове на 

локалном, регионалном, европском и глобалном нивоу. Ученику се кроз наставу историје 

омогућава развој групних идентитета (национални, државни, регионални, европски), чиме се 

обогаћује и лични идентитет. Посебан акценат је стављен на разумевање историјских и 

савремених промена, али и на изградњу демократских вредности које подразумевају 

поштовање људских права, развијање интеркултуралног дијалога и сарадњу, односа према 

разноврсној културно-историјској баштини, толерантног односа према другачијим ставовима и 

погледима на свет. Ученик кроз наставу историје треба да искаже и проактиван однос у 

разумевању постојећих унутрашњих и регионалних конфликата са историјском димензијом и 

допринесу њиховом превазилажењу.    

 

Основни ниво 

Ученик користи основна историјска знања (правилно употребљава историјске појмове, 

хронологију, оријентише се у историјском простору, познаје најважнију историјску 

фактографију) у разумевању појава и процеса из прошлости који су обликовали савремено 

друштво,као и одређене националне, регионалне, па и европски идентитет. Развијају се 

вештине неопходне за успостављање критичког односа према различитим историјским и 

друштвеним појавама. Ученик изграђује свест о сопственој одговорности у савременом 

друштву, развија ставове неопходне за живот у савременом демократском окружењу и учешћу 

у различитим друштвеним процесима(поштовање људских права, неговање културе сећања, 

толеранција и уважавање другачијег културног идентитета и наслеђа, и решавање неспоразума 

кроз изградњу консензуса). 

Средњи ниво 

Ученик развија посебна историјска знања и нарочито аналитичке вештине компарације 

различитих извора информација, процењујући њихову релевантност, објективност и 

комплексност. Веома важну димензију наставе историје представља разумевање 

функционисања савременог света, његових историјских корена и оних појава које својим дугим 

трајањем обликују садашњицу. 

Напредни ниво 

Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексније историјске, као и 

савремене догађаје, појаве и процесе са историјском димензијом, уз употребу различитих 

историјских извора. Ученик је у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде на 

савремено друштво, људска права и политичко окружење, да аргументовано води дебату уз 
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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 просуђујепоједине 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. 
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Средњи ниво 

Aнализира предрасуде, стереотипе, различите видове пропаганде и њихове последице у 

историјским и савременим изворима информација. Вреднује објективност извора информација 

и гради одговоран однос према осетљивим појавама из прошлости и садашњости. Дефинише 

историјске појаве дугог трајања; уочава сличности и разлике у односу на савремени контекст, 

што доприноси разумевању историјску основу савремених појава. Препознаје регионалне везе 

на пољу заједничке политичке, друштвене, економске и културне прошлости. Гради толерантан 

однос према припадницима других нација или вероисповести у регионалном и унутардржавном 

контексту, неопходан у превенцији потенцијалних конфликата.Развија и надграђује своје 

различите идентитете и разуме различитост идентитета других људи. 

Напредни ниво 

Унапређује толерантни однос у комуникацији вођењем аргументоване дебате о важним 

темама из историје и савременог живота засноване на међусобном уважавању ставова, 

различитих националних, идејних, конфесионалних или културолошких позиција, чиме се 

гради конструктиван однос за квалитетан живот у мултикултуралном друштву. 

 

3.5. ИСТОРИЈА 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 у усменом и писаном 

излагању користи основне 

научне и историјске 

појмове; 

 користи хронолошке 

одреднице на одговарајући 

начин, у складу са 

периодизацијом 

прошлости; 

 идентификује порекло и 

процени сазнајну вредност 

различитих извора на 

основу њихових спољних и 

садржинских обележја; 

 објасни основе историјског 

научног метода у 

реконструкцији прошлости 

и уочава постојање 

различитих 

интерпретација; 

 анализира узрочно-

последичне везе и 

идентификује их на 

конкретним примерима; 

ОСНОВИ 

ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

Хронолошки и научни оквири 

историје –историјски појмови и 

појмови историјске науке. 

Порекло, сазнајна вредност 

историјских извора и њихова 

примена у истраживању – примери. 

Анализа извора – примери (од 

праисторијских остатака и 

налазишта до савремених извора 

информација). 

Реконструкција и интерпретација 

прошлости. 

Употреба историје и манипулација 

прошлошћу. 

ДРЖАВА И 

ПОЛИТИЧКИ 

ОКВИРИ 

ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

СТАРОГ ВЕКА 

Географски простор цивилизација 

старог века – Медитеран, Средњи и 

Далеки исток. 

Основна обележја државног 

уређења цивилизација старог века 

– Eгипат, Месопотамија,Левант, 

Кина, минојски Крит, Микена, 

Хомерско доба, грчки полиси, 

антички Рим и Источно римско 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74часа 
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 анализира историјске 

податке и идентификује 

особености, континуитет и 

промене у различитим 

појавама дугог трајања; 

 уочи и изрази став у 

односу на предрасуде, 

стереотипе, пропаганду и 

друге врсте манипулација 

прошлошћу на конкретним 

примерима; 

 учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности и 

активности које подстичу 

друштвену одговорност; 

 користећи ИКТ, 

самостално или у групи, 

презентује резултате 

истраживања заснованог на 

коришћењу одабраних 

историјских извора и 

литературе; 

 поредећи историјске и 

географске карте датог 

простора, уочава утицај 

рељефа и климатских 

чинилаца на настанак 

цивилизација и кретање 

становништва; 

 наведе и лоцира најважније 

праисторијске и античке 

локалитете у Европи и 

Србији; 

 издвоји и међусобно 

пореди најважније одлике 

државних уређења у 

цивилизацијама старог 

века; 

 уочава специфичности и 

пореди друштвени положај 

и начин живота 

припадника различитих 

слојева у старом веку; 

 идентификује основне 

елементе и одлике 

привреде у цивилизацијама 

старог века; 

 пореди и илуструје 

примерима одлике 

свакодневног  живота међу 

различитим 

цивилизацијама старог 

века; 

царство до средине VI века. 

Рат и мир у старом веку (пример 

мировног споразума после битке 

код Кадеша; Грчко-персијски 

ратови – сукоб цивилизација; 

Пелопонески рат – борба за 

превласт и криза полиса; освајања 

Александра Великог – прожимање 

цивилизација; римско освајање 

Италије – рађање светске силе; 

пунски ратови и борба за превласт 

у Средоземљу; грађански ратови – 

криза и пропаст републике;римска 

спољна политика у доба царства – 

освајања и одбрана граница; 

последице Велике сеобе народа – V 

и VI век; Јустинијанова обнова) . 

ДРУШТВЕНИ И 

ПРИВРЕДНИ 

ОДНОСИ У СТАРОМ 

ВЕКУ 

Друштвени односи – Стари исток, 

античка Грчка и антички Рим. 

Привредни односи у старом веку. 

КУЛТУРА И 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У СТАРОМ 

ВЕКУ 

Основне одлике религија у старом 

веку. 

Писменост и књижевност у старом 

веку. 

Научна достигнућа старог века – 

историографија; 

филозофија; право; природне 

науке. 

Свакодневни живот –обичаји, 

занимања, култура исхране и 

становања. 

ПОЈАВЕ ДУГОГ 

ТРАЈАЊА – 

МИГРАЦИЈЕ 

Врсте, узроци и последице 

миграција. 

Миграције у праисторији. 

Миграције и колонизације у старом 

веку. 

Велика сеоба народа. 

Миграције народа на Балканском 

полуострву. 

Савремене миграције. 

ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ 

ТЕКОВИНЕ ЕПОХЕ 

СТАРОГ ВЕКА 

Историјско наслеђе – повезивање 

прошлости и садашњости 

(институције,право, наука и 

уметност, демократија, спорт). 

 

 



Школски програм Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, 2018-2022 

46 
 

 уочава присуство и 

препознаје важност 

тековина цивилизација 

старог века у савременом 

свету. 

 

Кључни појмови садржаја: антика, демократија, институције, интерпретација, историјско 

наслеђе, историографија, колонизација,миграције, монархија, република. 

 

3.6. ГЕОГРАФИЈА 

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 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Учењем наставног предмета географија ученик је оспособљен да користи практичне 

вештине (оријентација у простору, практично коришћење и познавање географске карте, 

географских модела, савремених технологија – ГПС и ГИС и инструменте (компас, термометар, 

кишомер, ветроказ, барометар) ради лакшег сналажења у простору и времену. Ученик је 

оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, клима, 

хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 

њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради 

планирања и унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских 

вредности.  

Основни ниво  

Примењује и тумачи различите изворе са географским информацијама (географска 

карта, географски модели, ГПС, часописи, научнопопуларна литература, статистички подаци, 

интернет) ради планирања и организовања различитих активности. Користи основна знања о 

географским чињеницама да би разумео, заштитио и рационално користио природне и 

друштвене ресурсе у локалној средини, Републици Србији и земљама у окружењу.  

Средњи ниво  

Картографски приказује географске објекте, појаве и процесе; разуме могућности 

примене савремених технологија ради планирања и решавања различитих личних и 

друштвених потреба. Самостално објашњава природне и друштвене услове и ресурсе и разуме 

њихов утицај на наравномеран друштвеноекономски развој Републике Србије и региона и 

активно учествује у валоризацији географске средине. Разуме савремене проблеме у локалној 

средини и својој држави, предлаже начине и учествује у акцијама за њихово решавање.  

Напредни ниво  

Користи аналогне и дигиталне географске карте, географске и статистичке 

истраживачке методе; упоређује и критички разматра одговарајуће научне податке да би 

објаснио географске чињенице и њихов допринос за решавање друштвених потреба и 

проблема. Критички анализира и објашњава географске везе и односе између соларног система, 
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геолошког развоја Земље, природних услова и ресурса и поштује принципе одрживог развоја. 

Анализира и аргументовано објашњава друштвеноекономске карактеристике регионалног 

развоја Републике Србије и регионалних целина у свету; предвиђа и учествује у регионалном 

развоју, заштити и унапређивању локалне средине. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Примена географских вештина за 

организовање активности у простору и времену  

Основни ниво  

Примењује и тумачи географске елементе који су приказани на картама различитог 

размера и садржаја, користи ГПС (систем за глобално позиционирање) и остале усмене и 

писане изворе са географским информацијама за сакупљање података на терену које повезује и 

користи за планирање и организовање својих активности у непосредном окружењу.  

Средњи ниво  

Представља географске елементе картографским изражајним средствима и разуме 

могућности примене савремених технологија (ГИС) за архивирање и приказивање 

картографских података ради планирања и обављања различитих активности које су значајне за 

развој друштва.  

Напредни ниво  

Анализира географске елементе приказане на аналогним и дигиталним картама; 

процењује квалитет и тачност; разуме потребу ажурирања података ради њиховог коришћења 

за научна, привредна, демографска и друга планирања.  

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Коришћење географских знања за 

активно и одговорно учешће у животу заједнице  

Основни ниво  

Користи знања о основним природним и друштвеним ресурсима у локалној средини и 

Републици Србији, разуме њихове вредности и рационално их користи у свакодневном животу.  

Средњи ниво  

Изучава и процењује природне и друштвене услове и ресурсе, њихов утицај на 

неравномеран друштвеноекономски развој Републике Србије и региона и у својој средини 

предлаже начине за њихово ублажавање.  

Напредни ниво  

Анализира, дискутује и тумачи регионални развој Републике Србије и регионалних 

целина у свету; поштује принципе одрживог развоја и учествује у унапређивању националних и 

европских вредности. 
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3.6. ГЕОГРАФИЈА 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74часа 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 осмисли пројекат 

истраживања на задату 

тему, реализује 

истраживање у локалној 

средини, прикаже и 

дискутује о резултатима; 

 користи дигиталне 

картографске изворе 

информација и алате 

Географских 

информационих система; 

 помоћу модела 

демонстрира облик и 

кретање Земље и анализира 

њихове последице; 

 разликује еволутивне фазе 

сфера на Земљи и њихова 

главна обележја; 

 изводи закључке о утицају 

унутрашњих сила на 

настанак минерала и стена 

и формирање рељефа 

користећи примере у 

Србији и у свету; 

 разврстава облике рељефа 

према типу настанка у 

зависности од  деловања 

ендогених и егзогених 

процеса на примерима у 

локалној средини и у свету; 

 предвиђа које последице по 

човека могу да настану 

деловањем геохазарда и 

наводи мере превенције и 

заштите; 

 оцењује улогу човека као 

фактора и модификатора у 

процесу формирања 

рељефа; 

 анализира процесе у 

ваздушном омотачу и 

њихов утицај на временске 

прилике на Земљи 

ФИЗИЧКА 

ГЕОГРАФИЈА 

Место и задаци физичке географије у 

ситему наука. 

Дигитална картографија и 

Географски информациони 

системи(ГИС) – помоћ у упознавању 

простора. 

ОБЛИК, 

ДИМЕНЗИЈЕ И 

КРЕТАЊЕ ЗЕМЉЕ 

Димензије и облик Земље. 

Земљино кретање и њене последице. 

ЕВОЛУЦИЈА 

ГЕОГРАФСКОГ 

ОМОТАЧА 

Еволуција географског омотача. 

ГРАЂА ЗЕМЉЕ 

Унутрашња грађа Земље. 

Унутрашње силе и њихов утицај на 

процесе и појаве на Земљи. 

Минерали и стене; минерални 

ресурси, употреба стена у 

свакодневном животу. 

Литосферне плоче, кретање, утицај 

на формирање рељефа. 

Вулканизам и земљотреси. 

РЕЉЕФ ЗЕМЉИНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Основни макро облици рељефа 

Земље, континенти и океански 

басени. 

Копно, орогени покрети, вулкански 

облици рељефа. 

Обликовање рељефа, ерозија, 

акумулација и агенси. 

Падински процес. 

Флувијални процес. 

Крашки процес. 

Глацијални процес. 

Еолски процес. 

Марински процес. 

Антропогени рељеф. 

АТМОСФЕРА 
Вертикална структура и процеси који 

се одвијају у атмосфери. 

Узајамна повезаност климатских 
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користећи географске карте 

и ИКТ-е; 

 критички процењује 

активности човека на 

промене у атмосфери; 

 анализира хидролошке 

појаве, објекте и процесе 

користећи се географским 

картама и ИКТ-ом; 

 доводи у везу и илуструје 

однос подземних и 

површинских вода и указује 

на значај Светског мора и 

копнених вода; 

 истражује узроке 

различитих 

водопривредних проблема у 

свету и код нас и изводи 

закључке о значају водних 

ресурса за свакодневни 

живот човека; 

 разликује главне типове 

земљишта, доводи у везу 

њихова својства са 

условима формирања и 

примерима у Србији и 

свету и илуструје њихову 

економску вредност; 

 примерима и помоћу 

географске карте 

објашњава законитости 

хоризонталног и 

вертикалног распореда 

биома; 

 анализира утицај човека на 

земљиште, живи свет и 

биоразноликост на 

примерима из света и 

локалне средине користећи 

се географским картама и 

ИКТ-ом; 

 дефинише појам геонаслеђа 

и аргументује потребу за 

његовом заштитом. 

елемента и фактора. 

Циркулација атмосфере. 

Временска прогноза и синоптичке 

карте. 

Подела климе, соларна и физичка 

клима, одлике и разлике. 

Разноликост климатских типова на 

Земљи и услови живота. 

Клима градова. 

Климатске промене, настанак, 

последице и мере заштите. 

ХИДРОСФЕРА 

Структура хидросфере, кружење 

воде у природи, вода као значајан 

ресурс на Земљи. 

Светско море, хемијске и физичке 

особине и кретање морске воде. 

Типови издани, извора и 

термоминералних вода. 

Морфолошке и хидролошке особине 

речног слива и река, утицај 

природних и антропогених фактора 

на водни режим река. 

Појам и елементи језера, подела 

језера према положају и начину 

постанка. 

Појаве леда на Земљи (пермафрост, 

речни лед, морски лед, ледници), 

типови ледника и савремена 

глацијација. 

Водопривреда – коришћење вода, 

заштита вода и заштита од вода. 

БИОСФЕРА 

Распростирање биома (вертикални и 

хоризонтални), законитости 

распростирања и повезаност са 

климатским приликама. 

Земљиште – формирање, 

распростирање, значај, деградација и 

заштита. 

Очување биодивезитета –поучни 

примери из света. 

ГЕОНАСЛЕЂЕ 
Заштита природних објеката. 

Критеријуми за проглашавање 

објеката геонаслеђа. 

Кључни појмови садржаја: литосфера, атмосфера, хидросфера, биосфера, географски омотач, 

геонаслеђе. 
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3.8. БИОЛОГИЈА 

Циљ учења биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку 

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 на очувану животну средину. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Учећи биологију у општем средњем образовању, ученик ће овладати знањима и 

вештинама које ће му омогућити да разуме структуру, филогенију и еволуцију живог света, 

човеково место и његову улогу у природи, као и огромну човекову одговорност за очување 

животне средине и биолошке разноврсности на Земљи. Овако стечена знања из биологије и 

биолошких вештина примењиваће у свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и 

одабир животног стила и учествовање у друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, 

као што су одрживи развој и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита и 

употреба биотехнологија. Бавећи се биологијом развијаће способност критичког мишљења, 

формираће научни поглед на свет, разумеће сличности и разлике између биолошког и других 

научних приступа и развиће трајно интересовање за биолошке феномене.  

Основни ниво  

Разуме основне принципе структуре и функције живих организама, њихове 

филогенетске међуодносе и еволутивни развој живота на Земљи на основу Дарвиновог учења; 

разуме и примерено користи биолошке термине који су у широј употреби; разуме и примерено 

користи стечена знања и вештине за практичну примену у свакодневном животу, као што су 

лична хигијена, исхрана и животне навике и заштита животне средине.  

Средњи ниво  

Разуме и адекватном терминологијом исказује чињенице о типичним механизмима и 

процесима у биолошким системима, везама између структуре и функције у њима, и разуме 

основне узрочно-последичне везе које у тим системима владају; стечена знања активно користи 

у личном животу у очувању здравља и животне средине; учествује у друштвеним акцијама и 

дебатама са темом очувања животне средине и биолошке разноврсности; свестан је потребе 

одрживог развоја друштва и уме да процени које одлуке га омогућују, а које угрожавају. 

Напредни ниво 

Уме да анализира, интегрише и уопштава биолошке феномене и процесе, чак и на 

атипичним примерима; примењује стечена знања у решавању широког спектра животних 

ситуација; критички анализира информације и ризике одређених понашања, и јасно 

аргументује ставове и животне навике који служе позитивном развоју; разуме и користи језик 

биолошке струке, и може да прати усмену и писану биолошку комуникацију у медијима, 

иницира и учествује у друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања животне средине и 

одрживог развоја, природе и биолошке разноврсности, и на основу биолошких знања и 

критичког погледа на свет користи и разуме савремене биотехнологије (вакцине, матичне 

ћелије, генетски модификована храна, генетске основе наследних болести). 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Грађа, функција, филогенија и еволуција 

живог света 

Ова компетенција омогућава ученику да овлада знањима и вештинама које ће му 

омогућити да разуме структуру, филогенију и еволуцију живог света, човеково место и његову 

улогу у природи. 
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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. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Екологија, заштита животне 

средине и биодиверзитета, одрживи развој 

Ова компетенција омогућава ученику да учествује у друштвеним дебатама ради 

доношења важних одлука, као што су одрживи развој и заштита животне средине, заштита 

природе и биодиверзита. 

Основни ниво 

Разуме основне принципе заштите животне средине и природе. 

Средњи ниво 

Зна основне механизме дејства загађујућих материја и мере за отклањање последица 

загађења животне средине, као и основне факторе угрожавања природе и биодиверзитета и 

мере за заштиту природе. 
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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. 

 

3.8. БИОЛОГИЈА 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74часа 

ИСХОДИ 

По завршетку првог 

разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

 прикупи, прикаже и 

тумачи податке 

добијене 

истраживањем; 

 осмисли поступак 

истраживања на задато 

истраживачко питање, 

креира и прати 

истраживачки 

протокол; 

 изнесе и вреднује 

аргументе на основу 

доказа; 

 закључује о јединству 

живота и његовом 

заједничком пореклу на 

основу заједничких 

особина живих бића; 

 доведе  у везу основна 

својства живих бића са 

просторним и 

временским 

распоредом чинилаца 

њиховог окружења; 

 разврста биолошки 

важне макромолекуле 

према њиховој улози у 

остварењу животних 

функција; 

 примерима илуструје 

примену биолошки 

важних макромолекула 

у биотехнологији; 

 упоређује прокариотску 

 

БИОЛОГИЈА КАО 

ПРИРОДНА НАУКА 

 

 

Биологија као наука.  

Појам научних теорија.  

Научна методологија.  

Утицај биологије на развој технологије. 

Утицај биологије на свакодневни живот. 

 

ОСОБИНЕ ЖИВИХ 

БИЋА 

Живи системи су високо организовани и 

хијерархијски устројени. 

Заједничке особине живих бића: 

ћелијска организација, метаболизам, 

хомеостаза, раст, развиће и 

размножавање (животни циклус), 

осетљивост и покретљивост (одговор на 

промену средине/стимулусе), биолошка 

еволуција. 

Нивои организационе сложености и 

организациони ступњеви живих 

организама (молекули –органеле–

ћелије–ткива–органи–организам). 

Хемијски састав живих бића; значај 

воде за одржавање основних животних 

фунција; значај појаве слободног 

кисеоника у Земљиној атмосфери; 

угљеник као главни састојак биолошких 

молекула. 

 

БИОЛОШКИ 

МАКРОМОЛЕКУЛИ 

Структура и функција биомолекула: 

угљени хидрати, липиди, протеини и 

нуклеинске киселине 

Примена биолошких макромолекула у 

биотехнологији. 
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и еукариотску ћелију на 

основу биохемијских, 

анатомских и 

морфолошких 

карактеристика; 

 доведе у везу утицај 

чинилаца из спољашње 

и унутрашње средине 

са динамиком 

ћелијских процеса; 

 тумачи шеме ћелијског 

циклуса и ћелијских 

деоба еукариота у 

контексту раста и 

размножавања;   

 постави шест кључних 

догађаја у историји 

живота на временској 

скали; 

 тумачи филогенетске 

односе и разноврсност 

живог света на Земљи 

ослањајући се на модел 

„дрво живота“; 

 примени или изради 

једноставне кључеве за 

идентификацију живог 

света. 

 

 

ЋЕЛИЈА – ГРАЂА И 

ФУНКЦИЈА 

Ћелија као основна јединица живота; 

грађа и улога ћелијских мембрана; 

прокариотска ћелија и еукариотска ћелија.  

Разлике и сличности између прокариотске 

и еукариотске ћелије; ендосимбиоза. 

Промет кроз ћелијску мембрану. 

Енергија као основа одржавања животних 

функција–метаболизам: промет и 

претварање енергије, АТП, принцип 

регулације метаболизма (улога ензима). 

Хемоаутотрофија, фотоаутотрофија, 

хетеротрофија, ћелијско дисање. 

 

ЋЕЛИЈСКЕ ДЕОБЕ 

Ћелијска деоба и ћелијски циклус. 

Репликација ДНК као предуслов деобе 

ћелија. 

Митоза. Појава вишећеличности и улога 

митозе у повећању броја ћелија (растењу) 

и обнављању ћелија вишећелијских 

организама.  

Мејотичке деобе: биолошки смисао и 

значај; формирање хаплоидних од 

диплоидних ћелија. Значај мејозе као 

извора (генетичке) варијабилности 

организама. 

ФИЛОГЕНИЈА И 

ПРИНЦИПИ 

КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

Шест кључних догађаја у историји 

живота. Геолошка скала времена и 

настанак живота. 

Промене у току геолошке скале времена – 

еволутивне промене. 

Концепт порекла живих бића од 

заједничког претка. Сличности 

организама на основу њихове сродности – 

филогенетски односи.  

Значај успостављања критеријума 

класификације и класификација 

организама. 

Главне систематске категорије (врста, род, 

фамилија, ред, класа, тип, царство, 

домен). 

Примена модела „дрво живота“.   

Кључни појмови садржаја: научни метод, принципи филогенетске класификације, ћелија, 

хомеостаза, биомакромолекули. 
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3.9. МАТЕМАТИКА 

Циљ учења математике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и 

основе дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко мишљење, способност 

комуникације математичким језиком и примени стечена знања и вештине у даљем школовању 

и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој 

математичких појмова 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је 

математичким знањима и концептима и критички анализира мисаоне процесе, унапређује их и 

разуме како они доводе до решења проблема. Развио је истраживачки дух, способност 

критичког, формалног иапстрактног мишљења, као и дедуктивно и индуктивно мишљење и 

размишљање по аналогији.Развио је способност математичке комуникације и позитивне 

ставове према математици и науци уопште. Ученик примењује математичка знања и вештине за 

решавање проблема из природних и друштвених наука и свакодневног живота, као и у 

професионалној сфери. Оспособљен је да стечена знања и вештине користи у даљем 

школовању. 

Основни ниво 

Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и 

друштвене појаве. На основу непосредних информација ученик уочава очигледне законитости, 

доноси закључке и директно примењује одговарајуће математичке методе за решавање 

проблема.Израчунава и процењује метричке карактеристике објеката у окружењу. Процењује 

могућности и ризике у једноставним свакодневним ситуацијама. Ученик користи основне 

математичке записе и симболе за саопштавање решења проблема и тумачи их у реалном 

контексту. 

Средњи ниво 

Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене 

појаве. 

Оспособљен је да формулише питања и претпоставке на основу доступних информација, 

решава проблеме и бира одговарајуће математичке методе. Користи информације из 

различитих извора,бира критеријуме за селекцију података и преводи их из једног облика у 

други. Анализира податке, дискутује и тумачи добијене резултате и користи их у процесу 

доношења одлука. Ученик просторно резонује (представља податке о просторном распореду 

објеката сликом или на менталном плану). 

Напредни ниво 

Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и 

друштвене појаве. Разуме математички језик и користи га за јасно и прецизно аргументовање 

својих ставова. Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на математички језик и 

решава их. Користи индукцију, аналогију, дедукцију и правила математичке логике у решавању 

математичких проблема и извођењу закључака. Користи методе и технике решавања проблема, 

учења и откривања која су базирана на знању и искуству за постављање хипотеза и извођење 

закључака. 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Специфична предметна компетенција разврстана је у три домена: Математичко знање и 

резоновање, Примена математичких знања и вештина на решавање проблема и Математичка 

комуникација. 
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Основни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и тумачи међусобне односе 

(повезаност, зависност, узрочност) података, појава и догађаја. Разуме основне статистичке 

појмове и препознаје их у свакодневном животу. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Примењује једноставне математичке процедуре када су сви подаци непосредно дати. 

Израчунава и процењује растојања, обиме, површине и запремине објеката у равни и простору. 

Израчунава вероватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. Доноси финансијске 

одлуке на основу израчунавања прихода, расхода и добити. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова, ознака, фигура и 

графичких репрезентација и разуме захтеве једноставнијих математичких задатака. Саопштава 

решења проблема користећи математички језик на разне начине (у усменом, писаном или 

другом облику) и разуме изјаве изражене на исти начин. Тумачи изјаве саопштене 

математичким језиком у реалном контексту. 

Средњи ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Формулише математичка питања и претпоставке на основу доступних информација. 

Бира 

критеријуме зa селекцију и трансформацију података у односу на модел који се примењује. 

Бира математичке концепте за описивање природних и друштвених појава. Представља сликом 

геометријске објекте, упоређује карактеристике и уочава њихове међусобне односе. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. Бира 

оптималне опције у животним и професионалним ситуацијама користећи алгебарске, 

геометријске и аналитичке методе. Уме да примени математичка знања у финансијским 

проблемима. Анализира податке користећи статистичке методе. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира информације из различитих 

извора и одговарајуће математичке појмове и симболе како би саопштио своје ставове. 

Дискутује о резултатима добијеним применом математичких модела. Преводи математичке 

формулације на свакодневни језик и обратно. 

Напредни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању математичких тврђења и у 

анализирању математичких проблема. Користи законе математичке логике и одговарајуће 

математичке теорије за доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулисаних 

математичким језиком. На основу података добијених личним истраживањем или на други 

начин формулише питања и хипотезе. 
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Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи комплексних природних и друштвених 

појава. Бира и развија оптималне стратегије за решавање проблема. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Користи математички језик при изношењу и аргументацији својих ставова и разуме 

захтеве сложених математичких проблема. Може да дискутује о озбиљним математичким 

проблемима. 

 

 

3.9. МАТЕМАТИКА 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 148 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 анализира и образложи 

поступак решавања задатка и 

дискутује број решења; 

 користи математички језик и 

систематично и прецизно 

представи идеју и решење; 

 користи логичке и скуповне 

операције; 

 користи функције и релације и 

њихова својства;  

 примени једноставна правила 

комбинаторике за 

пребројавање коначних 

скупова;  

 представи природан број у 

канонском облику и на основу 

тога одреди НЗС и НЗД 

бројева; 

 превeдe цеo број из једног 

позиционог система у други; 

 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 

ЛОГИКА И 

СКУПОВИ 

Основне логичке и скуповне 

операције. Важнији закони 

закључивања.Квантификатори. 

Декартов производ.Релације и 

функције. 

Елементи комбинаторике 

(пребројавање коначних скупова: 

правило збира и правило 

производа). 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

Дељивост целих бројева и 

дељење с остатком. Прости 

бројеви и растављање на просте 

чиниоце. НЗС и НЗД. Позициони 

запис целог броја. 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Преглед различитих врста 

бројева (природни, цели, 

рационални, реални), операције и 

њихова својства. Апсолутна 

вредност. Степен броја са 

целобројним изложиоцем. 

Приближне вредности реалних 

бројева (грешке, граница грешке, 

заокругљивање бројева, основне 

операције са приближним 

вредностима). 

ПРОПОРЦИОНАЛ-

НОСТ 

Размера и пропорција, 

пропорционалност величина 

(директна и обрнута), примене 

(сразмерни рачун, рачун поделе и 
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калкулатора), процени 

вредност једноставнијих израза 

и тумачи резултат; 

 рачуна са приближним 

вредностима бројева, 

процењује грешку и по 

потреби користи калкулатор;  

 примени пропорцију и 

процентни рачун у реалном 

контексту;  

 примени прост каматни рачун 

за доношење финансијских 

одлука;  

 разликује узајамне положаје 

тачака, правих и равни;  

 примени својства троуглова, 

четвороуглова и кругова, 

укључујући и примену у 

реалном контексту;  

 примени подударност у равни 

(симетрије, транслација, 

ротација);  

 користи линеарне операције са 

векторима и примени њихова 

основна својства;   

 докаже једноставнија 

геометријска тврђења 

користећи подударност и 

векторе; 

 конструише геометријске 

објекте у равни користећи 

њихова својства; 

 трансформише целе и 

рационалне  

 алгебарске изразе;  

 користи неједнакости      и 

однос аритметичке и 

геометријске средине; 

 реши линеарне једначине и 

дискутује њихова решења у 

зависности од параметра;  

 реши линеарне неједначине; 

 графички представи линеарну 

функцију и анализира њен 

график;   

 реши проблем који се своди на 

линеарну једначину, 

неједначину и систем 

линеарних једначина са 

највише три непознате, 

дискутује и тумачи решења;  

 примени сличност и 

хомотетију у равни;  

 одреди вредности 

мешања). 

Процентни рачун, прост каматни 

рачун. 

УВОД У 

ГЕОМЕТРИЈУ 

Аксиоме припадања и распореда. 

Аксиома паралелности. 

Једноставнији планиметријски 

докази. 

ПОДУДАРНОСТ 

Аксиоме подударности 

троуглова. Изометрије. Прав 

угао. 

Вектори и линеарне операције са 

њима. 

Односи страница и углова 

троугла. 

Кружница и круг. 

Значајне тачке троугла. 

Четвороугао. 

Симетрије, ротација и 

транслација равни. 

Конструктивни задаци (троугао, 

четвороугао, кружница). 

РАЦИОНАЛНИ  

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

Полиноми и операције са њима, 

дељивост полинома. Растављање 

полинома на чиниоце. НЗС и 

НЗД полинома. 

Операције са рационалним 

алгебарским изразима 

(алгебарски разломци). 

Важније неједнакости. 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ, 

НЕЈЕДНАЧИНЕ И 

СИСТЕМИ 

 

Линеарне једначине (укључујући 

оне с параметром, односно 

апсолутном вредношћу) и 

неједначине.  

Линеарна функција и њен 

график. 

Системи линеарних једначина са 

две или три непознате. 

Примене у реалним ситуацијама. 

 

СЛИЧНОСТ 

Мерење дужи и углова. 

Пропорционалност дужи. 

Талесова теорема. 

Хомотетија. Сличност. 

Питагорина теорема. 

ТРИГОНОМЕТРИЈА 

ПРАВОУГЛОГ 

ТРОУГЛА 

 

Тригонометријске функције 

оштрог угла, основне 

тригонометријске идентичности. 

Решавање правоуглог троугла. 
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тригонометријских функција 

углова од 30°, 45° и 60°; 

 примени тригонометрију 

правоуглог троугла у реалним 

ситуацијама уз коришћење 

калкулатора. 

 

Кључни појмови садржаја:логичке и скуповне операције, релације и функције, скуп реалних 

бројева, аксиома, изометрија, рационални алгебарски израз, једначина и систем једначина с 

параметром, хомотетија, сличност и тригонометријске функције. 

 

 

3.10. ФИЗИКА 

Циљ учења физике јесте стицање функционалне научне писмености, оспособљавање  ученика 

за уочавање и примену физичких закона у свакодневном животу, развој логичког  и критичког 

мишљења у истраживањима физичких феномена 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Општа предметна компетенцијапредставља 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. 
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3.10. ФИЗИКА 

Разред Први 

Годишњи фонд 

часова 

74 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку првог 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

-разликује скаларне и 

векторске физичке 

величине и 

примењује основне 

операције на њима; 

-објасни значај и 

улогу експеримента и 

теорије у описивању 

физичких процеса и 

појава, самостално 

припреми 

једноставнији 

пројекат и изведе 

одговарајуће физичко 

истраживање; 

-анализира и 

графички приказује 

законе равномерног, 

равномерно 

променљивог 

праволинијског и 

кружног кретања;  

- анализира 

различите облике 

кретања и одређује 

њихове параметре; 

-решава различите 

задатке 

(квалитативне, 

рачунске, 

експерименталне);  

-објасни дејство 

центрипеталне и 

центрифугалне силе, 

препознаје их и 

схвата њихов значај у 

 

УВОД У 

ФИЗИКУ 

Предмет, методе и задаци физике. Веза физике са 

другим природним наукама и са техником.  

Физичке величине – основне и изведене јединице 

(SI). Закони физике. 

Вектори и основне операције са векторима 

(сабирање вектора, множење вектора скаларом, 

разлагање вектора). 

Демонстрациони оглед: 

– Операције с векторима (помоћу динамометaра 

на магнетној табли). 

КРЕТАЊЕ 

Механичко кретање,  вектор положајаи померај. 

Путања и пут.  

Средња и тренутна брзина. Закон слагања брзина. 

Убрзање, тангенцијална и нормална компонента 

убрзања. 

Закони равномерног и равномерно-променљивог 

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 
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конкретним 

примерима (кретање 

возила у кривини, 

кружење сателита 

око Земље, 

цетрифугирање...); 

-користи аналогију 

између величина и 

закона транслаторног 

и ротационог кретања 

и примењује у 

решавању проблема; 

-објасни услове и 

разликује облике 

равнотеже, користи 

их у свакодневној 

пракси;  

-објашњава принцип 

рада и примену 

простих машина 

(полуга, стрма раван, 

котур); 

-повеже утицај 

гравитације са 

кретањем тела, 

појавама и процесима 

на Земљи и у 

Сунчевом систему; 

-разликује појмове 

сила Земљине теже и 

тежина тела, разуме 

разлику између масе 

и тежине тела и 

познаје услове за 

бестежинско стање; 

-анализира и повезује 

појмове механички 

рад, снага, кинетичка 

и потенцијална 

енергија; 

- користи законе 

одржања импулса и 

механичке енергије у 

решавању проблема и 

препознаје их у 

окружењу; 

- повезује законе 

кретања са силом и 

енергијом и 

примењује Њутнове 

цеви са ваздушним мехуром). 

– Средња брзина, тренутна брзина и убрзање 

(помоћу дигиталног хронометра са 

сензоримаположаја или помоћу data-logera са 

одговарајућим сензорима). 

– Кружно кретање и ротација тела (помоћу 

центрифугалне машине и ротационог диска) – 

демонстрација одговарајућих кинематичких 

величина.  

Лабораторијска вежба 

– Проучавање равномерног и убрзаног 

праволинијског кретања помоћу Атвудове 

машине и дигиталног хронометра са сензорима 

положаја. 

ДИНАМИКА 

ТРАНСЛАЦИОН

ОГ КРЕТАЊА 

Узајамно деловање тела – сила. 

Силе у механици (сила теже, сила затезања, сила 

притиска и сила реакције подлоге, сила потиска, 

сила отпора средине).  

Маса и импулс.  

Њутнови закони механике  

Трење. Силе трења мировања, 

клизања и котрљања. 

Центрипетална сила. Силе код кружног кретања. 

 Инерцијални и неинерцијални референтни 

системи. Силе инерције. 

Демонстрациони огледи: 

– Слагање сила (колинеарних и неколинеарних). 

– Други Њутнов закон (помоћу колица за 

различите силе и масе тегова). 

– Галилејев експеримент (кретањекуглице по 

жљебу, уз и низ стрмураван). 

– Трећи Њутнов закон (колицаповезана опругом 

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. 
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законе механике и 

законе одржања; 

-самостално постави 

једноставан 

експеримент, 

прикупи податке 

мерењем, обради их 

на одговарајући 

начин (табеларно, 

графички) и одреди 

тражену величину са 

грешком мерења; 

-повезује теорију и 

праксу, објашњава 

резултате 

експеримента и 

процењује њихову 

сагласност са 

предвиђањима. 

 

ДИНАМИКА 

РОТАЦИОНОГ 

КРЕТАЊА 

КРУТОГ 

ТЕЛА 

Момент силе. Момент инерције. 

Момент импулса.  

Основни закон динамике ротације. 

Спрег сила, момент спрега. 

Демонстрациони огледи: 

– Момент силе, момент инерције (Обербеков 

точак, обртни диск или слично). 

Лабораторијска вежба 

– Провера закона динамике ротације помоћу 

Обербековог точка. 

РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА 

Статичка (стабилна, лабилна, индиферентна) и 

динамичка равнотежа.  

Услови равнотеже. Равнотежа тела на стрмој 

равни. Полуга. 

Демонстрациони огледи: 

– Демонстрација различитих врстаравнотеже. 

– Равнотежа тела на стрмој равни. 

– Полуга. 

 

 

 

 

 

ГРАВИТАЦИЈА 

Њутнов закон гравитације.  

Земљина тежа и убрзање слободног пада. Тежина 

тела, бестежинско стање.  

Гравитационо поље. Јачина гравитационог поља.  

Демонстрациони огледи: 

– Тежина (тело окачено о  динамометар); 

бестежинско стање. Слободан пад (Њутнова цев). 

ЗАКОНИ 

ОДРЖАЊА 

Закони одржања у механици. Изолован систем. 

Закон одржања импулса (реактивно кретање, 

узмак).  

Рад силе, активна компонента силе,позитиван и 

негативан рад.  

Кинетичка енергија. Рад и промена  кинетичке 

енергије. Снага. Рад, снага и кинетичка енергија 

код ротационог кретања.  

Конзервативне силе и потенцијална енергија. 

Потенцијална енергија гравитационе интеракције, 

потенцијална енергија еластичне опруге.  

Закон одржања енергије у механици (примери). 

Еластичан и нееластичансудар. Закон одржања 

момента импулса(пируете).  

Демонстрациони огледи: 
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– Закон одржања импулса (помоћу колица са 

опругом, кретање колица са епруветом). 

– Закон одржања енергије (модел „мртве петље“, 

Максвелов диск). 

– Перкусиона машина. – Закон одржања момента 

импулса (Прантлова столица). 

Лабораторијска вежба 

– Провера закона одржања енергијеу механици 

(колица са тегом). 

Кључни појмови садржаја: кинематика, динамика,статика, гравитација, закони одржања у 

механици. 

 

3.11. ХЕМИЈА 

Циљ учења хемије је да ученик развије хемијска и техничко-технолошка знања, способности 

апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, као припрему за 

даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у 

свакодневном животу, одговоран однос према себи, другима и животној средини и став о 

неопходности целоживотног образовања 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Учењем хемије ученик развија разумевање за повезаност структуре супстанце са њеним 

својствима и практичном применом. Тиме развија научну писменост као основу за: (а) праћење 

информација о доприносу хемије технолошким променама које се уграђују у индустрију, 

пољопривреду, медицину, фармацију и побољшавају квалитет свакодневног живота; (б) 

дискусију о питањима/темама у вези са заштитом животне средине, иницијативу и 

предузимљивост у заштити животне средине; (в) критичко преиспитивање информација у вези 

с различитим производима индустрије (материјалима, прехрамбеним производима, средствима 

за хигијену, лековима, горивом, ђубривима), њиховим утицајем на здравље и животну средину; 

(г) доношење одлука при избору и примени производа. На крају средњег образовања сваки 

ученик безбедно рукује супстанцама и комерцијалним производима на основу познавања 

својстава и промена супстанци које улазе у састав производа. 

Кроз наставу и учење хемије ученик упознаје научни метод којим се у хемији долази до 

података, на основу којих се формулишу теоријска објашњења и модели, и оспособљен је да 

кроз експериментални рад сазнаје о својствима и променама супстанци. Унапређена је 

способност сваког ученика да користи информације исказане хемијским језиком: хемијским 

терминима, хемијским симболима, формулама и хемијским једначинама.  

Основни ниво  

На крају средњег образовања ученик разуме шта је предмет истраживања хемије као 

науке, како се у хемији долази до сазнања, као и улогу и допринос хемије у различитим 

областима људске делатности и у укупном развоју друштва. Ученик рукује 

производима/супстанцама (неорганским и органским једињењима) у складу с ознакама 

опасности, упозорења и обавештења на амбалажи, придржава се правила о начину чувања 

супстанци (производа) и о одлагању отпада и предузима активности које доприносе заштити 

животне средине. Избор и примену производа (материјала, прехрамбених производа, средстава 

за хигијену и сл.) базира на познавању својстава супстанци. Припрема раствор одређеног 
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процентног састава према потребама у свакодневном животу и/или професионалној делатности 

за коју се образује. Правилну исхрану и остале активности у вези са очувањем здравља заснива 

на познавању својстава и извора биолошки важних једињења и њихове улоге у живим 

системима. Ученик уме да правилно и безбедно изведе једноставне огледе и објасни добијене 

резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи се хемијским језиком 

(терминима, хемијским симболима, формулама и хемијским једначинама).  

Средњи ниво  

На крају средњег образовања ученик повезује примену супстанци у свакодневном 

животу, струци и индустријској производњи с физичким и хемијским својствима супстанци, а 

својства супстанци са структуром и интеракцијама између честица. Повезује узроке хемијских 

реакција, топлотне ефекте који прате хемијске реакције, факторе који утичу на брзину хемијске 

реакције и хемијску равнотежу са примерима хемијских реакција у свакодневном животу, 

струци и индустријској производњи. Ученик разуме улогу експерименталног рада у хемији у 

формирању и проверавању научног знања, идентификовању и синтези једињења, и уме да у 

експерименталном раду прикупи квалитативне и квантитативне податке о својствима и 

променама супстанци. Користи одговарајућу хемијску терминологију, хемијске симболе, 

формуле и хемијске једначине. Прати дискусију и, на основу аргумената, заузима став о улози и 

примени хемије у свакодневном животу, о ефектима савремене технологије и технолошких 

процеса на друштво и животну средину. 

Напредни ниво  

На крају средњег образовања ученик може да предвиди физичка и хемијска својства 

супстанци на основу електронске конфигурације атома елемената, типа хемијске везе и утицаја 

међумолекулских интеракција. Ученик предвиђа својства дисперзног система и примењује 

различите начине квантитативног изражавања састава раствора. Планира, правилно и безбедно 

изводи хемијске реакције, израчунава масу, количину и број честица супстанци које учествују у 

реакцији, користи изразе за брзину реакције и константу равнотеже. Ученик има развијене 

вештине за лабораторијски рад, истраживање својстава и промена супстанци и решавање 

проблема. У објашњавању својстава и промена супстанци користи одговарајуће хемијске 

термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине. Дискутује о улози хемије у 

свакодневном животу, о ефектима савремене технологије и технолошких процеса на друштво и 

животну средину. Предлаже активности у циљу очувања животне средине.  

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Хемијска писменост  

На крају средњег образовања ученик је формирао хемијску писменост као основу за 

праћење развоја хемије као науке и за разумевање повезаности хемије, хемијске технологије и 

развоја друштва. Хемијска писменост помаже доношењу одлука у вези с коришћењем 

различитих производа у свакодневном животу, као и активном односу према очувању здравља 

и животне средине.  

Основни ниво  

Ученик је формирао појмовни оквир као основу за разумевање окружења у коме живи, 

посебно својстава и промена супстанци и комерцијалних производа с којима је у контакту у 

свакодневном животу и струци. Правилном употребом супстанци брине о очувању здравља и 

животне средине. Има развијене вештине за безбедно и одговорно руковање супстанцама 

(производима) и правилно складиштење отпада.  

Средњи ниво  

Ученик је формирао појмовни оквир за праћење информација у области хемије као 

науке, о доприносу хемије развоју технологије и друштва. Сагледава квалитативне 

карактеристике и квантитативне односе у хемијским реакцијама и повезује их са утицајима на 
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животну средину, производњу и развој друштва. Појмовни оквир помаже праћењу јавних 

дискусија у вези с применом одређене технологије и утицају на здравље појединца и животну 

средину, као и за доношење одлука у вези с избором производа и начином њиховог коришћења.  

Напредни ниво  

На крају средњег образовања ученик примењује фундаменталне принципе у вези са 

структуром, својствима и променама супстанци у осмишљавању стратегије и решавању 

проблема, постављању хипотеза и планирању истраживања за проверу хипотеза, анализирању и 

интерпретацији прикупљених података и извођењу закључака на основу података и чињеница. 

Ученик вреднује поступке и алтернативне приступе решавању проблема, вреднује добијене 

резултате и доноси одлуке на основу разумевања хемијских појмова.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Научни метод у хемији и хемијски 

језик  

На крају средњег образовања ученик прикупља податке о својствима и променама 

супстанци посматрањем и мерењем; планира и описује поступак; правилно и безбедно рукује 

супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; представља резултате табеларно и 

графички; уочава трендове и користи хемијски језик (хемијски термини, хемијски симболи, 

формуле и хемијске једначине) за формулисање објашњења, закључака и генерализација.  

Основни ниво  

Ученик прати поступак и уме да: испита својства и промене супстанци; изведе мерење 

физичких величина; правилно и безбедно рукује супстанцама, прибором, посуђем и 

инструментима; опише поступак и представи резултате према задатом обрасцу; објасни 

добијене резултате или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи хемијску 

терминoлoгиjу, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине.  

Средњи ниво  

Ученик уме да: у експерименталном раду прикупи квалитативне и квантитативне 

податке о својствима и променама супстанци; користи одговарајућу апаратуру и инструменте; 

мери, рачуна и користи одговарајуће јединице; формулише објашњења и закључке користећи 

хемијски језик (термине, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине).  

Напредни ниво  

Ученик планира и изводи експерименте (анализира проблем, претпоставља и дискутује 

могућа решења/резултате; идентификује променљиве, планира поступке за контролу 

независних променљивих, прикупља податке о зависним променљивим); анализира податке, 

критички преиспитује поступке и резултате, објашњава уочене правилности и изводи закључке; 

припрема писани или усмени извештај о експерименталном раду/истраживању; приказује 

резултате мерења водећи рачуна о тачности инструмента и значајним цифрама. Размењује 

информације повезане с хемијом на различите начине, усмено, у писаном виду, у виду 

табеларних и графичких приказа, помоћу хемијских симбола, формула и хемијских једначина.  
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3.11. ХЕМИЈА 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-проналази и критички 

одабира потребне 

хемијске информације из 

различитих извора; 

-користи хемијски 

научни језик за 

описивање структуре, 

својстава и промена 

супстанци; 

-наводи примере о 

значају хемије за 

савремено друштво;  

-описује научни метод у 

хемији; 

-објашњава значај 

хемијског експеримента; 

-изражава физичке 

величине у 

одговарајућим мерним 

јединицама 

међународног сиситема 

(SI) и разликује основне 

и изведене физичке 

величине; 

-табеларно и графички 

приказује резултате 

мерења; 

-класификује супстанце 

на основу честичне 

структуре супстанци; 

-прикаже шематски 

електронске 

конфигурације атома и 

јона; 

-описује стање 

електрона у атому 

квантним бројевима; 

 тумачи и предвиђа 

својства хемијског 

елемента на основу 

електронске 

 

ХЕМИЈА КАО НАУКА 

Значај хемије за савремено друштво и 

одрживи развој. Макроскопски, 

субмикроскопски и симболички ниво 

описивања/представљања супстанци, 

њихове структуре, својстава и 

хемијских промена. 

Научни метод у хемији. Хемијски 

експеримент. Мерења, математичка 

обрада и представљање резултата 

мерења. 

ВРСТЕ СУПСТАНЦИ 
Појам и класификације супстанци. 

СТРУКТУРА АТОМА 

Развој идеје о атомској структури 

супстанци. Структура атома. Атомски и 

масени број. Изотопи.  

Релативна атомска маса. 

Боров атомски модел. 

Квантномеханички модел атома. 

Изградња електронског омотача. 

Електронска конфигурација и Периодни 

систем елемената. 

Енергија јонизације и афинитет према 

електрону. 

Атомски и јонски полупречници. 

Периодична својства елемената.  

Демонстрациони огледи: 

– упоређивање реактивности елемената 

у првој и седамнаестој групи Периодног 

система елемената; 

– упоређивање промена хемијских 

својстава елемената треће периоде. 

 

ХЕМИЈСКЕ ВЕЗЕ 

Јонска веза и структура супстанци с 

јонском везом. Ковалентна веза. 

Луисове формуле и структуре и 

геометрија молекула. 

Савремене теорије ковалентне везе. 

Поларност молекула. 

Међумолекулске интеракције и  
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конфигурације атома; 

 предвиђа промену 

енергије јонизације, 

афинитета према 

електрону, 

електронегативности 

у зависности од 

атомског броја у 

групи и периоди; 

 приказује електронски 

Луисове симболе и 

формуле атома, јона и 

молекула; 

 предвиђа геометрију 

молекула на основу 

Луисове формуле; 

 објашњава поларност 

молекула; 

 користи 

међумолекулске 

интеракције за 

објашњење 

агрегатних стања 

супстанци; 

 примењује једначину 

стања идеалног гаса;  

 тумачи фазни 

дијаграм на примеру 

воде; 

 објашњава утицај 

водоничне везе на 

својства супстанци; 

 објашњава разлике 

између аморфних и 

кристалних 

супстанци; 

 предвиђа својства 

супстанци на основу 

типа кристалне 

решетке; 

 објашњава својства 

дисперзних система и 

њихову примену у 

свакодневном животу;  

 рачуна количинску 

концентрацију, 

масену концентрацију 

и молалност раствора; 

 рачуна снижење 

температуре 

мржњења и повишење 

температуре кључања 

у воденим растворима 

електролита и 

својства супстанци с ковалентном 

везом. 

Метална веза и метална кристална 

решетка. 

Агрегатна стања супстанци. Својства 

гасова. Авогадров закон и моларна 

запремина гаса. Једначина стања 

идеалног гаса. 

Течности. Фазни прелази и фазни 

дијаграми. 

Чврсте супстанце: аморфне и кристалне 

супстанце. 

Демонстрациони огледи:  

– сублимација јода; 

– испитивање поларности молекула 

воде. 

 

ДИСПЕРЗНИ 

СИСТЕМИ 

Појам и врсте дисперзних система. 

Значај и примена дисперзних система. 

Прави раствори. 

Растворљивост. Фактори који утичу на 

растворљивост чврстих супстанци у 

води. Засићени и презасићени раствори.  

Растварање и топлотне промене при 

растварању 

Квантитативан састав раствора. 

Колоидни раствори.  

Колигативна својства раствора. 

Демонстрациони огледи: 

– испитивање растворљивости 

различитих супстанци у поларним и 

неполарним растварачима; 

– испитивање топлотних ефеката 

растварања. 

Лабораторијска вежба 

- припремање раствора задате 

количинске концентрације, припремање 

колоидног раствора желатина и 

упоређивање својстава правих и 

колоидних раствора. 

ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ 

Појам и типови хемијских реакција. 

Једначине хемијских реакција. 

Количина супстанце. Моларна маса 

супстанце. Закон сталних масених 

односа и закон вишеструких масених 

односа. 

Масени удео елемента у једињењу. 

Одређивање емпиријске и молекулске 

формуле једињења. 

Стехиометријска рачунања на основу 

хемијских једначина. 

Лимитирајући реактант и принос 

хемијске реакције. 
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неелектролита; 

 припреми растворе за 

потребе у 

лабораторији и 

свакодневном животу. 

 анализира односе 

количине супстанце, 

броја честица и масе 

супстанце; 

 образлаже значај 

квантитативних 

односа у хемијским 

системима; 

 изводи 

стехиометријска 

израчунавања на 

основу задатих 

података; 

 процењује топлотне 

промене у физичким и 

хемијским процесима 

на основу 

експерименталних 

података; 

 разматра факторе који 

утичу на брзину 

хемијске реакције и 

процењује њихов 

утицај на хемијске 

процесе у индустрији 

и свакодневном 

животу; 

 објашњава значај 

хемијске равнотеже у 

хемијским и 

технолошким 

системима; 

 експериментално 

испитује понашање 

хемијских 

равнотежних система; 

 разликује киселине и 

базе на основу 

једначина 

електролитичких 

дисоцијација и 

протолитичких 

реакција; 

-пише и тумачи 

једначине јонских 

реакција; 

-рачуна концентрације 

јона у растворима 

електролита на основу 

Топлотне промене при хемијским 

реакцијама. 

Реакциона топлота. Енергија активације. 

Стандардна топлота хемијске реакције. 

Хесов закон. 

Брзина хемијске реакције. 

Закон о дејству маса. 

Хемијска равнотежа. Примена Ле 

Шатељеовог принципа.  

 

Демонстрациони огледи: 

- Кретање честица као услов за хемијску 

реакцију: реакција хлороводоника и 

амонијака. 

- Егзотермне и ендотермне реакције: 

разлагање сахарозе при загревању, 

реакција баријум-хидроксида и 

амонијум-хлорида и реакција калцијум-

оксида и воде.  

Лабораторијска вежба 

1.Чиниоци који утичу на брзину 

хемијске реакције: 

– природа реактаната: реакције цинка са 

етанском и са хлороводоничном 

киселином; реакције магнезијума и 

цинка са хлороводоничном киселином; 

– концентрација реактаната: реакција 

цинка са разблаженом и 

концентрованом хлороводоничном 

киселином; 

– температура: реакција цинка са 

разблаженом хлороводоничном 

киселином на 25 °С и на 60 °С; 

– додирна површина реактаната: 

реакција чврстог калијум-јодида и 

чврстог олово(II)-нитрата и реакција 

раствора калијум-јодида и раствора 

олово(II)-нитрата; 

– катализатори: разлагање водоник-

пероксида уз катализатор манган(IV)-

оксид. 

2. Чиниоци који утичу на хемијску 

равнотежу: 

– промена концентрације 

учесникареакције: утицај додавања 

чврстог амонијум-хлорида или чврстог 

гвожђе(III)-хлорида у реакцији 
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степена дисоцијације; 

-рачуна pH вредност 

раствора јаких киселина 

и база на основу 

количинске 

концентрације раствора; 

-препознаје примере 

киселина, база и соли у 

свакодневном животу; 

-испитује киселост 

водених раствора 

помоћу различитих 

киселинско-базних 

индикатора; 

-препознаје примере 

оксидоредукционих 

процеса у свакодневном 

окружењу; 

-пише и тумачи 

једначине 

оксидоредукционих 

реакција; 

-наводи примере 

оксидационих и 

редукционих средстава; 

-пореди својства метала 

у односу на реакције са 

киселинама (које немају 

оксидациона својства); 

-безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

 

гвожђе(III)-хлорида са амонијум-

тиоцијанатом; 

– промена температуре: реакција 

бакар(II)-сулфата и натријум-хлорида на 

60 °С и 15 °С. 

КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И 

СОЛИ 

Раствори електролита. 

Електролитичка дисоцијација. Степен 

електролитичке дисоцијације, јаки и 

слаби електролити. 

Јонске реакције. 

Протолитичка теорија киселина и база. 

Јонски производ воде и pH вредност 

водених раствора. 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање pH вредност водених 

раствора електролита универзалном 

индикаторском хартијом. 

Лабораторијска вежба 

– јонске реакције (реакције раствора 

баријум-хлорида и разблажене 

сумпорне киселине, чврстог натријум-

карбоната и хлороводоничне киселине); 

– добијање соли; 

– титрација раствора јаке киселине 

јаком базом. 

ОКСИДОРЕДУКЦИО

НЕ РЕАКЦИЈЕ 

Оксидоредукционе реакције. 

Оксидациони број, оксидација и 

редукција. Оксидациона и редукциона 

средства. Напонски низ метала. 

Демонстрациони огледи:  

– реакција гвожђе(II)-сулфата са 

калијум-перманганатом у киселој и у 

базној средини; 

– реакција гвожђа са раствором 

бакар(II)-сулфата и гвожђа са раствором 

цинк-сулфата. 

Кључни појмови садржаја: научни метод, структура супстанце, дисперзни системи, хемијске 

реакције, оксидоредукционе реакције, протолитичка теорија киселина и база и pH вредност 

раствора. 
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3.12. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Циљ учења рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и формирање 

вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље 

школовање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем 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. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Учењем наставног предмета рачунарство и информатика ученик је оспособљен да 

примени стечена знања и вештине из области информационо-комуникационих технологија 

ради испуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и 

будућем раду. Развио је способност апстрактног и критичног мишљења уз помоћ 

информационо-комуникационих технологија. Развио је дигиталну писменост и позитивне 

ставове према рачунарским наукама.  

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенцијепредстављају 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 модуларних и 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. 

 

3.12. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 74 часа 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-објасни улогу ИКТ у 

свакодневном животу 

-разуме изазове коришћења 

савремених тенологија на 

одговоран и безбедан начин 

-кратко опише најважније 

догађаје у развоју ИКТ  

-разликује и користи сервисе 

Интернета 

-приступа Интернету, 

самостално претражује, 

проналази информације у 

дигиталном окружењу и 

Информационо - 

комуникационе 

технологије у 

савременом 

друштву 

ИКТ у свакодневном окружењу (уређаји, 

облици комуникације, услуге) 

Развој ИКТ (прикупљања, складиштења, 

обраде, приказивања и преноса података) 

Друштвени аспекти ИКТ  (значај и примена 

дигиталних уређаја, карактеристике 

информационог друштва, утицај коришћења 

дигиталних уређаја на здравље и околину, 

интелектуална својина, безбедност, заштита 

личних података, правила понашања) 

Глобална мрежа (интернет) 

Сервиси интернета (електронска пошта, веб, 

друштвене мреже, блогови, форуми, учење, 
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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  

мапе, електронска трговина и банкарство, 

аудио и видео комуникација) 

Лепо понашање, право и етика на 

интернету. Безбедност и приватност на 

интернету 

 

-објасни начин дигиталног 

записа података и бинарног 

записа природних бројева 

-користи јединице за мерење 

количине података  

-кратко опише разлику између 

хардвера и софтвера  

-наводи основне карактеристике 

компонената дигиталног уређаја 

и њихову улогу 

-разликује системски од 

апликативног софтвера 

-објасни шта је оперативни 

систем и која је његова улога  

-познаје основне типове 

апликативног софтвера  

-разликује појмове и типове 

лиценци софтвера и садржаја 

који се деле 

Рачунарство 

Дигитални рачунари и дигитални запис 

података (текста, растерске и векторске 

слике, звука)  

Начини приказивања/представљања 

података и дигиталног записа 

Хардверске и софтверске компоненте 

рачунарских система 

 

 

-разликује основе елементе 

графичког корисничког 

интерфејса 

-прилагоди радно окружење 

кроз основна подешавања 

-инсталира и деинсталира  

корисничке програме 

-сачува, модификује и 

организује податке 

-разликује најчешће 

коришћене типове датотека 

Организација 

података и 

прилагођавање 

радног 

окружења 

 

Елементи графичко-корисничког 

интерфејса и интеракција са њима (радна 

површина, прозори, менији, дугмад, 

акције мишем или акције на екрану 

осетљивом на додир, пречице на 

тастатури, ...). 

Подешавања оперативног система 

(подешавање датума и времена, радне 

површине, регионална подешавања, 

подешавања језика и тастатуре, 

коришћење и подешавање корисничких 

налога). 

Инсталирање и уклањање програма 

(апликативних програма, драјвера). 

Рад са документима и системом датотека. 

Средства и методе заштите рачунара и 

информација. 
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-ефикасно и тачно уноси и 

уређује неформатиран текст 

-примењује основне елементе 

форматирања и структуирања 

текста 

-уређује на елементарном 

нивоу текст применом 

нотација за обележавање 

-постави напредне текстуалне 

и нетекстуалне елементе у 

креирани документ 

-познаје основне параметре 

стилизовања текста на нивоу 

карактера, параграфа и 

страница 

-користи и креира именоване 

стилове 

-користи елементе у тексту 

који се аутоматски ажурирају 

-припреми документ за 

штампу и одштампа га 

-уређује и приказује слајд 

презентације  

-примењује правила за израду 

добре презентације. 

-користи функционалнoсти 

намењене сарадничком раду 

Креирање и 

уређевање 

дигиталних 

докумената 

Унос текста и његово једноставно 

уређивање (ефикасно кретање кроз текст, 

копирање, премештање, претрага, замена 

текста). 

Форматирање и обликовање текста 

(странице, пасуса, карактера). 

Посебни елементи у тексту (листе, табеле, 

слике, математичке формуле, ...). 

Обележавање текста (MarkDown нотација 

и елементарне LaTeX формула) 

Коришћење и израда стилова, генерисање 

садржаја. 

Презентације и њихова примена (правила 

добре презентације, етапе у изради 

презентација). 

Креирање слајдова (уметање и 

форматирање текста, графикона, слика, 

звучних и видео-записа, ...). 

Штампање докумената. 

 

-описује алгоритмом 

ситуације из реалног живота 

(говорним језиком, 

псеудокодом, дијаграмом) 

-креира једноставан 

рачунарски програм у 

развојном окружењу 

-користи изразе за запис 

математичких формула 

-примењује  наредбе за 

контролу гранања и 

понављања 

-анализира програм и 

предвиђа његово понашање 

без покретања 

-проналази и отклања грешке 

у програму 

-креира програм који 

реализује једноставне 

Програмирање 

Појам алгоритма, структура алгоритма и 

начини описивања алгоритама 

Увод у алгоритме и програмирање: 

 аритметичка израчунавања 

(изрази, константе, променљиве, операције, 

основне уграђене функције) 

 гранање 

 понављање 

 дефинисање функција 

 коришћење колекција 

2д цртање уз помоћ графичких примитива: 

 увод у функионалност 

одабране графичке библиотеке 

(координатни систем, платно, оловке, 

четкице, ...) 

 цртање основних облика 

(дуж, квадрат, круг) 

 учитавање и приказ слике из 

датотеке 
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интерактивну 2д графику 

-креира програм у 

текстуалном програмском 

језику 

- разуме и отклања синтаксне 

грешке у програмском коду 

 

 цртање правилних облика са 

понављајућим елементима 

Анимација и интерактивна 2д графика 

(реаговање на догађаје): 

 програмирање анимација 

(понављањем исцртавања облика у 

правилним временским интервалима) 

 концепт догађаја (догађаји 

миша и тастатуре) и обрада догађаја. 

 

Кључни појмови садржаја: информатика и рачунарство, хардвер, софтвер, датотека, 

фасцикла, обрада текста, слајд презентације, рачунарска мрежа, интернет сервиси, безбедност 

на интернету, алгоритам, рачунарски програм. 

 

3.13. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

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 знањаподстакне 

ученике на стваралачко и критичко мишљењe, развије естетске критеријумеу циљу 

формирања одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег професионалног и личног развоја. 

 

ОПШТА  ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, 

уметности и сопствене културе и 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. 
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3.13. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Разред Први  (општи тип и природно-математички смер) 

Годишњи фонд часова 37 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку првог 

разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

препозна друштвено-

историјски и 

културолошки амбијент у 

коме се развијају 

различити видови 

музичког изражавања; 

– демонстрира познавање 

музичке терминологије и 

изражајних средстава 

музичке уметности у 

склопу предложених 

тема; 

– препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према основним 

карактеристикама; 

препозна утицај 

ритуалног понашања у 

музици савременог доба 

(музички елементи, 

наступ...); 

препозна  музику 

различитих народа Старог 

века; 

– уочи сличности и 

разлике између 

ранохришћанске, 

православне и 

римокатоличке духовне 

музике;  

– сагледа улогу музике у 

средњовековној Србији у 

односу на музику 

византијске и 

грегоријанске  традиције 

средњег века; 

– разликује ренесансну 

полифонију од 

средњовековног 

вишегласја; 

– уочи разлике између 

духовних и световних 

 

УВОД У МУЗИКУ 

Човек и музика. 

Основни музички појмови. 

Музика у друштву. 

Музички фолклор. 

Музика кроз векове. 

Слушање– избор музичких примера за 

слушање у складу са темама. 

Извођење једноставнијих музичких примера у 

вези са обрађеном темом. 

МУЗИКА У 

ПРВОБИТНОЈ 

ДРУШТВЕНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ И 

КУЛТУРАМА 

СТАРОГ ВЕКА 

Корени музике и њене првобитне улоге.  

Најстарији музички инструменти.  

Музика у животу старих источних народа, 

Грчке и Рима (улога, облици, инструменти, 

теорија). 

Слушање – избор 

Примери традиционалне народне музике 

разних народа, племенских заједница и 

етничких група. 

Традиционална музика народа Блиског и 

Далеког истока, античке Грчке и Рима 

(извођења на  реконструисаним 

инструментима, солистичко и хорско/унисоно 

певање, видео снимци традиционалног 

позоришта Кине и Индије). 

Извођење једноставнијих музичких примера у 

вези са обрађеном темом 

МУЗИКА 

СРЕДЊЕГ ВЕКА 

Ранохришћанска музика. Византијско певање.  

Грегоријански корал.  

Рани облици вишегласја: органум, дискант, 

мотет.  

Световна музика средњег века: трубадури, 

трувери минезенгери.  

Духовна и световна музика у средњевековној 

Србији. 

Музика средњег века као инспирација за 

уметничку и популарну музику. 

Слушање – избор 

Грегоријански корал, Византијско певање, 

органум-мотет 13. века; 
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вокалних композиција 

средњег века и ренесансе; 

– препозна 

репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих 

представника од 

ренесансе до романтизма; 

– анализира начине 

коришћења изражајних 

средстава, у одабраним 

музичким примерима,  из 

различитих култура, 

стилова и жанрова;  

– презентује развој 

музичких инструмената и 

облика закључно са 18. 

веком; 

– објасни  развој сонате, 

концерта и симфоније у 

класицизму  и улогу и 

карактер ставова у 

сонатном циклусу; 

– повеже музичке облике 

са извођачким саставом; 

– разликује  вокално-

инструменталне и 

инструменталне  облике 

од барока до краја 

романтизма; 

– објасни настанак и 

развој опере и њен 

синкретички карактер;  

– звучно идентификује 

структуралне елементе 

опере (увертира, арија, 

речитатив, хор...) и 

њихову улогу; 

– објасни значај Глукове 

реформе за даљи развој 

опере; 

– дефинише разлоге 

настанка комичне опере; 

– објасни значај 

Вагнерове реформе опере; 

– изводи музичке примере 

користећи традиционалне 

и/или електронске 

инструменте, глас и 

покрет; 

– уочава у свакој од епоха 

међусобну повезаност 

музичке уметности са 

другим уметностима; 

– објасни како је музика 

Адам де ла Ал-Игра о Робену и Мариони; Кир 

Стефан Србин-Ниња сили. 

Извођење једноставнијих музичких примера у 

вези са обрађеном темом. 

МУЗИКА 

РЕНЕСАНСЕ 

Три века великих достигнућа у уметности 

(14.,15.,16. век).  

Развој духовног и световног вишегласја – Арс 

Нова, Франко-фламанска школа, ренесанса у 

Италији. 

Мотет, миса, мадригал, шансон.  

Највећи представници ренесансне вокалне 

музике: Ђ. П. да Палестрина, О. ди Ласо, Л. 

Маренцио, Ђ. да Веноза.  

Инструментална музика ренесансе: ричеркар и 

канцона. 

Слушање - избор 

Г. де Машо – Миса; 

Ж. де Пре – Мотет; 

Ђ. П. да Палестрина –Миса папе Марчела 

(одломак); Ласо –Матона миа кара,Ехо – 

мадригали. 

Изабрани мадригал (хроматски): Л. Маренција 

или Ђ. да Венозе;  

К. Жанекен –Битка код Марињана; Певање 

птица – шансони; 

Ђ. Габриели –Соната пиан е форте; Ансамбл 

Ренесанс– избор;  

Извођење једноставнијих музичких примера у 

вези са обрађеном темом 

МУЗИКА БАРОКА  

И РОКОКОА 

Новауметничкаимузичкастремљењауепохибар

ока.  

ПојаваопереињенразвојуИталији, Француској, 

Немачкој, Енглеској.  

Најистакнутијипредставници:  

К. Монтеверди, А. Скарлати,  

Ж. БЛили, Х. Персл, Г.Ф. Хендл 

К. В. Глука. 

Развојинструменталнихоблика: свита, 

барокнасоната, барокниконцерт, фуга. 

Развојвокално-

инструменталнихобликаубароку: кантата, 

ораторијум, пасија.  

Представнициинструменталнемузикеубароку

ирококоу:  

А. Корели, А. Вивалди, Ј. С. Бах, Г.Ф. Хендл, 

Д. Скарлати. 

КризаиталијанскеопересеријеиреформаК. В. 

Глука.  

Рађањекомичнеопереињенипрвипредставници

: Ђ. Б. ПерголезииД. Чимароза. 
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повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/друштво; 

технологија записивања, 

штампања нота; физичка 

својства инструмената; 

темперација и заједничко 

свирање); 

– изрази доживљај музике 

језиком других уметности 

(плес, глума, писана или 

говорна реч, ликовна 

уметност); 

– објасни улогу свих 

актера у презентацији 

музичког дела/жанрова 

(композитор, извођач, 

кореограф, режисер...); 

– користи могућности 

ИКТ-а (коришћењем 

матрица, караоке 

програма, аудио снимака) 

за самостално 

истраживање, извођење и 

стваралаштво; 

– критички просуђује 

утицај музике на здравље; 

– поштује правила 

музичког бонтона. 

 

Слушање - избор 

К. Монтеверди –

Орфејевламент,аријаАријаднинатужбалица(L
asciate mi morire);  

Ж. Б. Лили – увертира по избору;  

Х. Персл–Тужбалица Дидоне;  

А. Корели – Кончерто гросо (бр.8 Божићни); 

Lafolia(варијације);  

А. Вивалди –Годишња доба (по избору);  

Ј. С. Бах – Француска или Енглеска свита; 

Виолински концерт Е-дур, Бранденбуршки 
концерт бр.2; Свита бр. 2, ха-мол; Токата и 

фуга де-мол за оргуље; Одломци из Пасије по 

Матеји и Мисе ха-мол;  

Г. Ф. Хендл –Музика на води (одломак), 

Музика за ватромет; Арија (Омбра маи фу) 

из опере Ксеркс; Алелуја из ораторијума 

Месија;  

Д. Скарлати – сонате по избору;  

К. В. Глук – арија Орфеја из опере Орфеј и 

Еуридика; Ђ. Б. Перголези – арија Серпине из 

опере Служавка господарица. 

Извођење једноставнијих музичких примера у 

вези са обрађеном темом 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИКА 

КЛАСИЦИЗМА 

Развојкласичнесонате, концертаисимфоније. 

Почецикамернемузике. 

Представницибечкекласике: 

Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Л. ван. Бетовен.  

Слушање – избор 

Ј. Хајдн –Симфонијасаударцемтимпана 2. 

став; ЛондонскасимфонијаДе-дурбр.104. 1. 

став;  

В. А. Моцарт –Симфонијаге-мол, 1. став; 

АријаКраљицаноћиизопереЧаробнафрула; 

увертираинекаодаријаизопереФигароваженид
ба; Л. ванБетовен - Сонатацис-мол 

(Месечева); Клавирскиконцертбр.3, це-мол, 3. 

став; Деветасимфонија(Одарадости); 

Петасимфонија, (Судбинска), 1. став. 

Филмови (Delta video) 2008. г. 

Сведочанстваогенијима 

(инсертиизфилмовапоизбору): 

Бетовен; 

КопирањеБетовена; 

Амадеус. 

Филмованеопере (инсерти): 

В. А. Моцарт  –Фигароваженидба. 

Твемисије (инсерти): 

СеријалДрагославаГостушког – 

Развојсрпскемузикекрозвекове. 

Хистори: поизбору. 
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ОбразовнипрограмРТС (Трезор). 

Извођење једноставнијих музичких примера у 

вези са обрађеном темом. 

 

РОМАНТИЗАМ:  

ВОКАЛНО-

ИНСТРУМЕНТАЛ

НА И 

ИНСТРУМЕНТАЛ

НА МУЗИКА 

Општаобележјаромантизмаумузици.  

Карактеристичниоблици: солопесма, 

клавирскаминијатура, програмскамузика. 

Слушање – избор 

Ф. Шуберт – Солопесме: ПастрмкаиВилењак, 
Недовршенасимфонија, 1. став; Ф. Менделсон 

– Песмабезречи; Виолинскиконцерте-мол, 1. 

став; Р. Шуман – Лептири;  

Ф. Шопен – ПолонезаАс-дур; Мазурка;  

Сонатабе-мол;  

2. и 3. став; Е. Григ – Клавирскиконцерта-мол, 

1. став; ПерГинт – 1. свита; Х. Берлиоз – 

Фантастичнасимфонија, 2. став; Ф. Лист – 

симфонијскапоема, Прелиди, Мефистовалцер;  

Ј. Брамс – Виолинскиконцерт, 3. став; 

Мађарскаигра; Трећасимфонија, Ф-дур 3. став;  

Р. Штраус –ТакојеговориоЗаратустра. 

Филмови (Delta video) 2008.г. 

Сведочанстваогенијима: 

Ђ. Росини, Ф. Лист, 
Шопенупотразизаљубављу; 

Емпромти. 

Филмованеопере (инсерти): 

Ђ. Верди: Риголето, Набуко, Аида,Травијата; 

Р. Вагнер: Холанђанинлуталица. 

Твемисије: 

СеријалДрагославаГостушког – 

Развојсрпскемузикекрозвекове. 
Хистори: поизбору. 

ОбразовнипрограмРТС (Трезор). 

Извођењеједноставнијихмузичкихпримерауве

зисаобрађеномтемом. 

ОПЕРА У 

РОМАНТИЗМУ 

РазвојопереуИталији (Ђ. Верди), Немачкој 

(Р. Вагнер).  

Слушање - избор 

Ђ. Росини – 

увертираиаријаФигараизопереСевиљскиберберин

;  

В. Белини – аријаКастаДиваизопереНорма; Ђ. 

Верди: ХорЈеврејаизопереНабуко, квартетиз 4. 

чинаопереРиголето, 

тријумфалнимаршизопереАида; К. М. Вебер – 

ХорловацаизопереЧаробнистрелац; Р. Вагнер: 

ХорморнараизопереХоланђанинлуталица; 

СвадбенихоризЛоенгрина; 

КасВалкираизмузичкедрамеВалкире. 

Извођењеједноставнијихмузичкихпримерау

везисаобрађеномтемом 

Кључнипојмовисадржаја: стил, средствамузичкогизражавања, музичкижанрови,  

композитори. 
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3.14.     ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ учења ликовне културе је оспособљавање за комуникацију и развијање креативности и 

одговорног односа према очувању културе и уметничког наслеђа свог и других народа. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Ученик свесно опажа и тумачи разноврсне визуелне и аудиовизуелне информације са 

којима се среће. Повезује нова сазнања са претходно стеченим знањем и искуством у смислене 

целине и истражује њихову примену у различитим ситуацијама. Користи разноврсне 

подстицаје за развијање креативних идеја. Бира најефикаснији начин да изрази своја запажања, 

идеје, имагинацију, искуство, естетске доживљаје, осећања и позитивне ставове.  Препознаје 

своје потребе и способности,  развија самопоуздање и самопоштовање и мотивисан је да се 

континуирано усавршава. Комуницира испољавајући разумевање и уважавање других и 

одговорно сарађује са другима. Разуме значај и улогу визуелне уметности у друштву, вредност 

сопствене културе и културе других народа и има одговоран однос према очувању културне 

баштине. 

Основни ниво  

На основном нивоу ученик има следеће компетенције: Уважава различитости у 

опажању и доживљавању визуелних и аудиовизуелних информација. Разуме свакодневне 

визуелне и аудиовизуелне поруке. Самостално се изражава у одабраном медију и доприноси у 

заједничком раду. Разуме значај наслеђа културе свог и других народа. 

Средњи ниво  

На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: Уме јасно да пренесе другима свој 

доживљај визуелних и аудиовизуелних информација. Разуме садржаје уметничких дела и 

производа. Изражава се различитим медијима, самостално и у сарадњи са другима. Користи 

одабране садржаје као подстицај за стваралачки рад. 

Укључује се у културни живот заједнице. 

Напредни ниво  

На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: Разуме значај и утицај 

визуелних садржаја у односу на контекст. Мотивисан је да континуирано развија естетичке 

критеријуме. Уме да преведе идеје и информације из једне форме у другу. Примењује одабране 

методе и поступке за развијање креативних идеја и стварање оригиналних радова. Доприноси 

очувању и неговању културног живота заједнице. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Основни ниво 

На основном нивоу ученик има следеће компетенције: Испољава одговоран однос 

према себи и другима када преузима, модификује, објављује и коментарише визуелне и 

аудиовизуелне садржаје на интернету, друштвеним мрежама и у осталим видовима 

комуникације. Опажа и тумачи садржаје билборда, рекламних паноа, промотивних спотова, 

огласа на телевизији и интернету и друге визуелне и аудиовизуелне поруке са којима се 

свакодневно среће. Бира медиј и одговарајућу технику/апликацију којом најефикасније може да 

изрази своја запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске доживљаје, осећања и позитивне 

ставове, у самосталном и заједничком раду. Разматра значај наслеђа културе за национални 

идентитет, смањење сиромаштва, туризам и развој локалне и шире заједнице. 
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Средњи ниво 

На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: Уме јасно да изрази своја 

опажања, тумачења и доживљај визуелних и аудиовизуелних информација, у усменој, писаној, 

визуелној или аудиовизуелној форми.  Процењује свој доживљај уметничких дела поредећи 

исте теме, мотиве и поруке изражене различитим средствима и техникама визуелних уметности 

и различите теме, мотиве и поруке изражене истим средствима/материјалом. Уме да изрази 

запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске доживљаје, осећања и позитивне ставове 

различитим медијима, средствима и техникама визуелних уметности, самостално и у сарадњи 

са другима. Мотивисан је да истражује примену изражајних својства материјала, техника и 

принципа компоновања (дизајна). Самостално истражује различите изворе информација или 

наслеђе културе и користи одабрани појам, текст, визуелне, аудитивне и аудиовизуелне 

информације као подстицај за стварање оригиналног рада. Стекао је навику да прати и посећује 

догађаје културе у заједници.  

Напредни ниво 

На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: Тумачи значај и утицај 

визуелних садржаја на посматрача и друштво у односу на место, време, друштвене прилике, 

технолошки развој и културолошки оквир. Истражује форме уметничких дела кроз историју, 

њихове међусобне утицаје и утицај на савремену уметност и друштво. Пореди критеријуме за 

процену естетичких квалитета уметничких и неуметничких дела. Преводи визуелне садржаје у 

текстуалне и вербалне и текстуалне, вербалне, аудитивне и мисаоне садржаје у визуелне. 

Истрајан је у развијању техничких вештина у одабраном медију/дисциплини. Познаје начине 

помоћу којих уметници развијају креативне идеје, превазилазе стваралачку блокаду и 

проналазе подстицај за рад. Примењује научено у различитим ситуацијама које захтевају 

креативна решења. Активно доприноси очувању и неговању уметности и културе, као 

конзумент, промотер и/или учесник у уметничким дешавањима и пројектима. 
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3.14.     ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА САДРЖАЈИ 

– изражава своја интересовања и 

естетске доживљаје одабраним 

средствима и техникама; 

– користи уметничко наслеђе 

као подстицај за стваралачки 

рад; 

– обликује презентације 

усклађујући текст и слику; 

– образложи свој естетски 

доживљај археолошких налаза, 

уметничких дела, споменика 

културе и објеката у 

окружењу; 

– укаже на сличности, разлике и 

међусобни утицај уметности 

одређених култура, 

цивилизација и периода;  

– користи, самостално, 

литературу и интернет за 

истраживање; 

– издваја кључне информације 

из текста и слике; 

– извештава о учешћу у 

одабраним дешавањима у 

уметности и култури излажући 

сопствене утиске и мишљење; 

– разматра значај и улогу 

културе и уметности у 

друштву;  

– предлаже обилазак одабраног 

споменика културе у земљи 

или иностранству. 

ОДНОСИ 

Уметност (Зашто човек ствара 

уметност; Уметност и природа; 

Уметност и друштво; Уметност и 

наука; Уметност и технологија; 

Уметност у простору и времену; 

Уметност и религија; Уметност и 

кич...). 

Пропорције (Човек и простор; 

Скулптуре у пленеру; Пејзаж и 

архитектура; Реални и имагинарни 

простор...). 

Стваралаштво (Уметник и његово 

дело; Уметничко дело и публика; 

Подстицај за стваралачки рад; 

Дизајн и функционалност...). 

ПОЈАВЕ 

 

Ликовна дела (Композиције; 

Изражајна средства визуелних 

уметности; Читање слике; 

Интеграција различитих 

уметности...). 

Наслеђе (Уметност кроз епохе; 

Утицај прошлих култура и 

остварења на савремени живот; 

Културна добра и туризам; 

Комерцијализација уметничких дела; 

Установе културе...). 

 

 

Кључни појмови садржаја: уметност, пропорције, стваралаштво, ликовна дела, наслеђе. 

 

 

 

  

Разред Први 

Годишњи фонд часова 37  часова 
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3.15.     ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

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. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем наставног предмета Физичко васпитање ученик стиче вештине и овладава 

знањима о културним вредностима телесног вежбања. Стечена знања примењује у 

свакодневном животу, специфично-професионалним и ванредним животним ситуацијама. 

Разуме потребу редовног бављења физичком активношћу и континуираног развоја физичких 

способности и активно ради на њиховом унапређивању. Вежбајући унапређује  здравље, 

здравље околине и квалитет живота. Путем различитих видова физичке активности исказује 

лични идентитет, креативност, емоције, комуницира, неутралише или смањује на најмању меру 

негативне утицаје савременог живота. Кроз предмет физичко васпитање развијају се: 

толеранција, хумани односи одговорност, поштовање правила, квалитетна међусобна 

комуникација, еколошки однос према природном окружењу, и способност за учешће у 

спортско-рекреативним и спортским активностима током целог живота.   

Основни ниво 

Достиже и одржава оптималан ниво физичких способности. Ученик је оспособљен да 

води бригу о властитом здрављу и здрављу околине. Препознаје и разуме законитости утицаја 

физичког вежбања на антрополошки статус. Спроводи физичко вежбање уз безбедносне, 

здравствено-хигијенске и организационо-техничке мере. Супротставља се свим  облицима 

насиља у физичком васпитању, спорту и рекреативним активностима. 

Средњи ниво 

Бира спортско-рекреативну активност у циљу одржавања и унапређивања физичких 

способности и здравља, у складу са сопственим потребама и интересовањима. У вежбању 

сарађује и помаже другима поштујући индивидуалне разлике. Редовно вежба у слободно време. 

Напредни ниво  

Самоиницијативно примењује разноврсне програме и облике индивидуалног и 

колективног вежбања, уз поштовање индивидуалних разлика учесника у телесном вежбању. 

Преузима одговорност за сопствене изборе када је реч о животном стилу (физичка активност, 

исхрана, ризична понашања и др) и процењује дугорочне позитивне, односно негативне 

последице по здравље и квалитет живота појединца, породице и окружења. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

На основу стечених знања ученик користи разноврсне програме вежбања и користи 

изворе информација ради унапређивања здравља, моторичких способности и вештина. 

Испољава позитиван став према физичком васпитању и спорту. Поштује правила и негује 

здраве међуљудске односе приликом реализовања физичке/спортске активности. Промовише 

улогу физичког васпитања и спорта у унапређивању здравља и превентивно деловање на 

настајање болести и социо-патолошких појава. Ученик је стекао знања о могућности 

коришћења превентивног вежбања ради отклањања негативниих утицаја будуће професије. 

Основни ниво 

Ученик зна функцију једноставних вежби и програма развоја моторичких способости; 

зна основну технику и тактику спортских грана; понаша се дисциплиновано поштујући мере 
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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. 

 

3.15.     ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Разред Први (за све смерове) 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

ИСХОДИ 

По завршетку првог 

разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ  

− сврсисходно при-

мењује вежбе, 

разноврсна природна 

и изведена кретања; 

− упореди и анализира 

резултате тестирања 

са вредностима за 

свој узраст и сагледа 

сопствени мото-рички 

напредак; 

− планира и при-мењује 

усвојене моторичке 

вештине у 

свакодневном 

животу; 

ФИЗИЧКE 

СПОСОБНОСТИ 

Тестирање ученика. 

Кондициона припрема ученика: 

- вежбе за развој снаге; 

- вежбе за развојпокретљивости; 

- вежбе за развој издржљивости; 

- вежбе за развој брзине: 

- вежбе за развој координације. 

МОТОРИ-ЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, 

СПОРТ  И 

СПОРТСКЕ 

ДИЦИ-ПЛИНЕ 

 

Атлетика 

 

Усавршавање технике трчања на 

кратким стазама. 

Усавршавање технике трчања на 

средњим стазама. 

Усавршавање технике скок удаљ. 

Усавршавање технике скок увис. 

Бацање кугле. 
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− игра један народни и 

један  друштвени 

плес; 

− примењује и поштује 

основе принципе 

вежбаоног процеса и 

правила тимских и 

спортских игара; 

− одговорно се односи 

према објектима, 

справама и 

реквизитима у 

просторима за 

вежбање; 

− навија фер; 

- разликује различите 

типове физичке 

активности; 

- примењује 

одговарајуће вежбе у 

складу са сопственим 

могућностима и 

потребама;  

− препозна ниво 

оптерећења током 

вежбања; 

− уочи грешаке у 

извођењу покрета и 

кретања;  

− учествује на 

одељењском, 

разредном и другим 

такмичењима и/или 

спортско-

рекреативним 

манифестацијама за 

које се школа 

определи; 

− помаже организацији 

школских спортских 

манифестација; 

− користи могућности 

за свакодневну 

физичку активност у 

окружењу и редовно 

вежба у складу са 

својим потребама; 

− примени принципе 

здраве исхране; 

− примењује правила 

безбедности у 

различитим физичким 

активностима у 

школи и ван школе; 

− у групним 

 

Спортска 

гимнастика 

Вежбе на тлу 

Основни садржаји 

Провера савладаности елемената  

гимнастике из основне школе. 

Вага претклоном и заножењем и 

спојено, одразом једне ноге колут 

напред. 

Став на шакама, издржај, колут напред. 

Два повезана премета странце удесно 

(улево). 

Проширени садржаји 

Премет странце са окретом за 180
o 

„рондат“. 

Колут назад до става о шакама. 

Премет напред. 

Прескок 

Згрчка. 

Разношка. 

Кругови(дохватни) 

За ученике : 

- вучењем вис узнето; 

- вис стражњи, издржај; 

- вучењем вис узнето; 

- спуст у вис предњи. 

За ученице: 

- уз помоћ суножним одскоком 

наскок у згиб; 

- њих у згибу/уз помоћ; 

- спуст у вис стојећи. 

Разбој 

За ученике: 

Основни садржаји 

Паралелни разбој. 

Њих у упору. 

Саскоци. 

Састав. 

Проширени садржаји 

Њих у упору, њих и зањихом склек; 

њих и предњихом упор, зањих, 

предњихом склек, зањихом упор, саскок 

са окретом за 180
о.
. 

Предношка (окрет према притки). 

 

За ученице двовисински разбој или 

једна притка вратила : 

- наскок у упор на н/п (или узмак 

замахом једне ноге); 

- премах одножно десном/левом 

ногом до упора јашућег; 
-
 прехват у потхват упорном 
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активностима ради на 

остваривању 

заједничких циљева; 

− решава конфликте на 

социјално 

прихватљив начин; 

− при вежбању и 

кретању уочи и негује 

естетске вредности; 

− коригује последице 

дуготрајне седентарне 

активности, положаје, 

покрете и кретања 

који имају негативан 

утицај на здравље 

применом физичког 

вежбања;  

− поштује здравствено-

хигијенска и 

еколошка правилау 

вежбању; 

− редовно контролише 

своје здравље; 

− повезује штетан 

утицај које 

психоактивне 

супстанце имају на 

здравље. 

 

руком (до предножне) и спојено 

одножењем заножне премах, 

саскок са окретом за 

90

(одношка), завршити боком 

према притки.
 

Вратило – дохватно 

За ученике: 

Основни садржаји 

Суножним одразом узмак. 

Саскок замахом у назад. 

Проширени садржај 

Ковртљај назад из упора. 

Греда 

За ученице: 

Основни садржаји 

Вежба на ниској греди од елемената 

предвиђених у основној школи. 

Висока греда ходање са различитим 

гимнастичким елементима. 

Проширени садржаји 

Састав на греди. 

 

Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

Проширени садржај 

Премах одножно десном напред, замах 

улево, замах удесно, замах улево и  

спојено премах левом напред, премах 

десном назад, замах улево, замах удесно 

и спојено премахом десне; саскок са 

окретом за 90

улево до става на тлу, 

леви бок према коњу.
 

Физичка 

активност 

по избору 

 

Понављање и утврђивање раније 

обучаваних елемената технике. 

Проширивање и продубљавање 

техничко-тактичких способности  

ученика.  

Учествовање на такмичењима на нивоу 

одељења. 

Плес и 

ритмика 

Основни садржаји 

Народно коло „Моравац”. 

Енглески валцер. 

Проширени садржаји 

Народна кола и плесови по избору. 

Ритмички елементи и вежбе по избору. 

Полигони Кобиновани полигон у складу са 

реализованим моторичким садржајима. 
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ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

Физичко 

образовање 

Основна правила и принципи вежбања: 

- загревање, 

- разгибавање, 

- дисање, 

- дозирање вежбања, 

- смиривање организма. 

Основне моторичке способности. 

Правила спортских игара и дисциплина. 

Безбедност у вежбању. 

Здравствена 

култура 

Појам здравља. 

Физичко вежбање у функцији 

унапређивања здравља и превенције 

болести. 

Болести које настају услед неправилног 

одржавања личне хигијене и нередовне 

физичке активности. 

Значај редовних лекарских прегледа. 

Уравнотежена и здрава исхрана. 

Психоактивне суспстанце и недозвољена 

средства. 

Kључне речи садржаја: вежбање, образовање, здравље, превенција. 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег плана 

рада школе и школског програма. 

Б. Школска и друга такмичења  

 Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских 

такмичења Републике Србије, као и другим такмичењима од интереса за школу, локалну 

заједницу и спорт уопште. 

В. Активности у природи (излет, крос...) 

Школа може да организује активности у природи у складу са рекреативним потребама 

ученика спортиста: 

- излет са пешачењем (до 12 km у оба правца); 

- крос; 

План и програм ових активности сачињава Стручно веће у сарадњи са ученицима и 

тренерима. 

 

Г. Компензаторно-корективни рад 

Обухвата вежбање ради: 

- превенције и корекције наглашене латерализацје у спорту којим се баве; 

- корекције лошег држања тела које може утицати на постигнућа у спорту; 

- санирања лакших спортских повреда. 
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Ослобађање ученика практичног дела наставе физичког и здравственог 

образовања 

Ученик може бити ослобођен практичног дела програма наставе за одређени период, 

полугодиште или целу школску годину на основу препоруке изабраног лекара. Ученик не може 

бити ослобођен практичног дела наставе због потреба тренажног процеса и такмичења. Ученик 

ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима.  
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4. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

4.1. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 1:  

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКА НАСТАВА 

4.1.1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ учења изборног програма грађанско васпитањеје 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. 

 

4.1.1 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ИСХОДИ  

На крају свих модула ученик 

ће бити у стању да: 

 

МОДУЛИ 

 

ТЕМЕ  

 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;  

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 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 37 часова  
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 понаша се на начин којим 

се не угрожавају ни 

сопствена ни туђа 

безбедност; 

 предлаже активности које 

доприносе повећању 

безбедности младих; 

 критички разматра утицај 

медија на безбедност 

младих; 

 објасни на примеру процесе 

глобализације; 

 критички разматра 

предности и недостатке 

глобализације; 

 повезује процесе 

глобализације са степеном 

остварености људских 

права; 

 објасни на примеру улогу 

међународних организација 

у процесу глобализације; 

 критички разматра утицај 

медијау процесу 

глобализације; 

 наведе основне захтеве 

антиглобалистичких 

покрета. 

 

небезбедан простор за младе. 

Која се права младих угрожавају у 

ситуацијама које нису безбедне?  

Безбедност младих некада и сад. Има ли 

разлике? 

Какав је утицај медија на безбедност 

младих? 

Ко је одговоран за безбедност младих?  

ГЛОБАЛИ- 

ЗАЦИЈА 

 

Шта је глобализација? Које су њене 

вредности? У којим све областима живота 

се одвијају процеси глобализације.  

Предности  и недостаци глобализације. 

Како мале државе као што је наша, могу 

сачувати идентитет у глобалном друштву? 

Економска фокусираност глобализације 

насупрот социјалним и политичким 

правима. 

Међузависност глобализације и 

остварености људских права. 

Глобализација и проблем концентрације 

новца и моћи код малог броја људи. 

Улога медија у процесу глобализације. Да 

ли је могућа глобализација без медија? 

Глобализација и потрошачко друштво. 

Најпознатији светски брендови и њихове 

поруке младима. 

Каква је улога међународних организација 

у процесу глобализације (УН, ЕУ, Савет 

Европе, УНИЦЕФ, УНЕСКО, СТО, ММФ, 

Светска банка)? 

Култура, спорт, уметност и процес 

глобализације. 

Који су аргументи антиглобалистичког 

покрета и за шта се он залаже? 

Кључне речи: људска права, безбедност, глобализација, активизам. 

Корелација: српски језик и књижевност, историја,  рачунарство и информатика,појединац, 

групаи друштво, комуникација и медијска култура, образовање за одрживи развој, здравље и 

спорт. 
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4.1.2. ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Циљ наставе Православног катихизиса у гимназији је да ученици систематски упознају 

православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, 

при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, 

толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да 

хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата 

сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско 

образовање. 

Циљ наставе Православног катихизиса у првом разреду је да код ученика развије 

отвореност и однос према Богу као другој и другачијој личности уодносу на нас, као и 

отвореност и однос према другом човеку као икони Божијој, личности, такође, другачијој у 

односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о 

заједници). 

 

4.1.2. ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

ИСХОДИ 

На крају свих модула ученик ће бити у стању да: 

 

МОДУЛИ 
ТЕМЕ 

По завршетку разреда ученик:  

- препознаје да је вера слободан избор човека и 

да се сведочи личним животом човека 

- схвата да је богопознање у православном 

искуству плод личне, слободне заједнице човека 

са Богом 

- може да објасни да се вером живи кроз 

Литургију и подвиг 

-Активно доприноси неговању културе дијалога, 

уважавању и неговању различитости и 

поштовању основних норми комуникације  

-наводи различите књиге Светог Писма 

-зна да је посебност Светог Писма садржан у 

богонадахнутости 

-може да препозна карактер богонадахнутости 

Светог Писма кроз лично искуство 

надахњивања светим Писмом 

 

 

Увод у 

изучавање: 

 

 Вера, Знање 

и 

Богопознање  

 

Специфичности наставе  

Православног катихизиса у  

гимназијама;  

 

Рекапитулација обрађених  садржаја 

о личносном Богу,  човеку, Цркви, 

Литургији  

Бог улази у историју и  открива се 

као Личност  

Човек као боготражитељ;  

- Откривење – позив у  заједницу.  

Знање о стварима и познање  

личности;  

Присуство вере у научној  

методологији и научним  теоријама;  

Вера без дела је мртва;  

 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 37 часова  
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-може да закључи да је Свето Писмо књига 

Цркве, а не поједница 

- Изражава на афирмативан начин свој 

идентитет и поштује другачије културе и 

традиције и тако доприноси духу 

интеркултуралности.  

-Разликује чињенице од интерпретација, 

ставова, веровања и мишљења; препознаје и 

продукује аргументацију за одређену тезу, 

разликује аргументе према снази 

ирелевантности.  

-може да уочи да светост живота није могућа без 

заједнице са Богом и људима 

-зна да су сви људи позвани да буду свети  

- Бира стил живота имајући на уму добре стране 

и ризике тог избора (нпр. активно бављење 

спортом, вегетаријанска исхрана).  

-Изражава на афирмативан начин свој идентитет 

и поштује другачије културе и традиције и тако 

доприноси духу интеркултуралности. 

 

 

Хришћанин 

и Свето 

писмо 

 

Црква као заједница која се  

пројављује на Литургији;  

Моја парохија;  

Хришћанин – човек Цркве;  

Света Литургија – пуноћа  заједнице 

са Богом.  

Настанак и подела Светог  Писма;  

Утицај Светог Писма на културу и 

цивилизацију  

Свето Писмо је књига Цркве.  

 

Хришћански  

живот  

 

 

Питања односа народног и  

црквеног предања;  

 

Живот није случајност него је дар;  

 

Светост као мера људског  

достојанства  
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4.2. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ  2 

Први разред гимназије има додатна два часа изборних програма. Ученик бира два од 

понуђена четири програма које изучава једну школску годину. Ови програми се оцењују а 

оцена улази у општи успех ученика.  

Сви изборни програми су интердисциплинарни, исходовно и модуларно креирани. Они 

доприносе остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних 

компетенција и општих међупредметних компетенција.  Имајући у виду целину наставног 

плана за гимназију, изборни програми, поред  програма наставе и учења обавезних предмета, 

додатно доприносе професионалном развоју ученика и повезивању школског и ваншколског 

учења. Иако постоји природна веза изборних програма са одговарајућим обавезним предметима 

њихова је сврха у повезивању различитих знања, вештина, ставова и вредности кроз 

истраживачко и пројектно учење. У таквом приступу, конкретна предметна знања су ослонац за 

рад и успутна добит, али нису предуслов за рад и нису обавезни исход. То значи да се ученици 

у оквиру изборних програма могу бавити и темама/питањима/проблемима о којима мало знају, 

али поседују истраживачку радозналост да о томе више сазнају. Концепт изборних програма 

фаворизује  проблемско учење, односно учење решавањем конкретних проблема код којих се 

стицање знања одвија спонтано током истраживачке и пројектне делатности. Тако стечена 

знања  обично имају широку применљивост.  

Изборни програми се реализују у оквиру група састављених од ученика из различитих 

одељења а њихов  интердисциплинарни карактер подразумева заједнички рад наставника 

различитих предмета, што доприноси да се школска клима унапређује, ученици се међусобно 

боље упознају, а наставници међусобно више сарађују. 

Карактеристике изборних програма је што су полуструктуирани, у којима постоје 

делови који су дефинисани за све ученике и делови у којима постоји изборност. На тај начин, 

пружа се слобода ученицима да уз помоћ наставника, а према сопственим интересовањима, 

креирају активности унутар оквира који је дат водећи рачуна о исходима које треба остварити и 

компетенцијама које треба развити.  

Елементи сваког програма су: циљ;  исходи за програм; модули (са темама и исходима); 

кључни појмови; листа обавезних предмета и изборних програма са којима је програм у 

корелацији и  дидактичко-методичко упутство.  

Програм не дефинише садржаје по модулима већ даје оквир (преко листе тема), унутар 

кога ученици и наставници одређују конкретне садржаје којима ће се бавити водећи рачуна о 

исходима које треба остварити и компетенцијама које треба развити. У појединачним 

програмима се наводе само исходи по модулима и за цео програм, а не наводе се опши исходи, 

кључне и међупредметне компетенције јер су саставни део општег упутства и односе се на све 

програме.    

У зависности од изборног програма број модула је два или три, што се процењује као 

оптималан број који омогућава довољно времена, унутар предвиђеног фонда часова, да се 

остваре истраживачке и пројектне активности. Модули не морају бити остварени са једнаким 

бројем часова. То планира наставник, пратећи активности ученика и природу модула, односно 

ширину изабране теме, и процењује која је оптимална динамика рада како би се оба модула или 

сва три остварила.  

Организациона питања 

План за први разред садржи листу од шест изборних програма са фондом од једног часа 

недељно. Школа нуди ученицима, у складу са својим могућностима, четири изборна програма 

од којих ученик бира два. Ученици се из изборних програма оцењују.  
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После првог разреда ученик има право да промени изборни програм. 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. 

ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

Изборни програми се бројчано оцењују и оцена улази у општи успех ученика (не 

односи се на грађанско васпитање). То подразумева да наставник континуирано прати 

активности ученика и њихов напредак у достизању исхода и развоју компетенција примењујући 

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању у коме су дати 

критеријуми који укључују и елементе општих и међупредметних компетенција.  

У табели која следи дати су неки елементи у вредновању групног рада ученика, а она је 

усаглашена са Правилником о оцењивању.  

Иако се у изборним програмима не користе тестови знања, објективност оцењивања се 

може постићи уколико се наставник  не ослања  на општи утисак, већ прати унапред одређене 

елементе и пажљиво бележи понашање ученика. Важно је и да су ченици унапред упознати шта 

се вреднује. 

Групни рад Елементи процене са показатељима 

НИВО/ОЦЕНА РАД У ГРУПИ 
ПОЗНАВАЊЕ 

ТЕМАТИКЕ 

РЕШАВАЊЕ 

ЗАДАТКА 

ВИСОК 

одговара оценама  

4 или 5 

Ученик сарађује са 

свим члановима  групе, 

уважава њихове 

потребе, пажљиво 

слуша друге, поштује 

договоре групе,  не 

касни, своје обавезе 

извршава на време и 

тачно.  

Ученик поседује 

знања, показује 

спремност да 

прикупља нове 

информације, активно 

подстиче размену 

идеја и знања са 

члановима групе и 

уважава њихове идеје, 

често поставља 

питања која се односе 

на тему. 

Ученик је у потпуности 

посвећен решавању 

задатка групе. Даје 

предлоге како решавати 

задатак.  

СРЕДЊИ 

одговара оценама  

3 или 4 

Ученик сарађује са 

члановима групе уз 

мање тешкоће, 

повремено има 

проблема у 

комуникацији али их 

самостално решава, 

своје обавезе извршава 

уз подсећање и 

опомињање.  

Ученик поседује 

извесна знања и 

повремено суделује у 

размени идеја, 

повремено поставља 

питања која се односе 

на тему. 

Ученик уз помоћ 

наставника и/или 

осталих чланова групе  

учествује  у решавању 

задатка. Ретко има 

предлоге како решавати 

задатак али кад га добије 

ради по њему. 

Повремено има 

активности које не 

доприносе решавању 

задатка. 
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НИЗАК 

одговара оценама  

2 или 3 

 

Ученик повремено има 

сукобе у којима напада 

особе а не проблем,  

своје обавезе извршава 

ретко и делимично.  

Ученик поседује мало 

знања и  показује малу 

спремност да 

прикупља нове 

информације, ретко 

суделује у размени 

идеја, ретко поставља 

питања која се односе 

на тему. 

Ученик минимално 

доприноси решавању 

задатака. Нема предлоге 

како решавати задатке и 

када добије предлоге 

слабо их реализује.  

НЕЗАДОВОЉАВА

ЈУЋИ 

одговара  

оцени 1 

Ученик омета рад 

групе, доприноси 

неконструктивним 

сукобима и не 

извршава своје обавезе. 

Ученик ништа не зна о 

теми и нема 

интересовање да сазна. 

Не учествује у размени 

идеја. Никад не 

поставља питања која 

се односе на тему. 

Ученик омета решавање 

задатка. 

Вредновање активности се може обавити и са групом тако што се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана посебно, односно може се применити тзв. 

вршњачко оцењивање. 

Када је у питању вредновање рада ученика на пројекту, онда се могу пратити следећи 

показатељи: 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 документује активности на 

пројекту; какав је квалитет завршне презентације; како помаже другима; како сарађује; како 

дели информације од значаја за пројекат. 

По завршетку пројекта, односно једног модула или целог програма, ученици могу да 

изврше самопроцењивање. За то се може користити листа од неколико питања коју је наставник 

направио наменски за ту групу. Нека од питања  могу бити: укратко напиши шта ти је било 

најзанимљивије, шта је било најтеже, шта си научио, које си вештине стекао, када би поново 

радио да ли би нешто променио, да ли си задовољан како си сарађивао са осталим члановима 

групе и др. 

Наставник може да вреднује  и оцењује и продукте рада (пано, лифлет, снимак, 

фотографија, представа, направљен костим...) као и јавни наступ, обављен интервју, исказану 

иницијативу, посредовање у разрешавању сукоба унутар групе. 

ИЗВОРИ ИНФОРМАЦИЈА 

Концепт изборних програма не базира се на коришћењу уџбеника и дидактичких 

материјала који су специјализовано за њих направљени. Напротив, ученици се подстичу да 

користе што различитије изворе информација и да имају према њима критички однос. Циљ је 

јачати ученике да се ослањају на сопствене снаге, да развијају осећај компетентности у раду са 

подацима. 
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Ученицима се нуде следећи изборни програми: 
Језик, медији и култура, Појединaц, група и друштво, Здравље и спорт, Образовање за одрживи 

развој, Уметност и дизајн и Примењене науке.  

Теме и исходи програма су приказани на следећим табелама:  

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 

 процењује значај и утицај  информација и извора информација и повезује их са 

сопственим искуством ради решавања различитих ситуација; 

 препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и 

има критички однос према њима; 

 одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука; 

 комуницира на  конструктиван начин; 

 исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске 

културе; 

 разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне 

судове. 

ИСХОДИ  

На крају модула ученик 

ће бити у стању да: 

МОДУЛИ ТЕМЕ  

 разликује успешан од  

неуспешног јавног 

наступа; 

 препознаје говор тела у 

јавним наступима; 

 разматра јавни наступ са 

становишта утицаја који 

говорник жели да 

постигне; 

 препознаје елементе 

манипулације у јавном 

наступу и критички се 

према њима поставља; 

 демонстрира правила 

ЈАВНИ 

НАСТУП 

 

Увод у програм. 

Шта јавни наступ чини успешним? Савети за 

успешан јавни наступ. 

Вербална и невербална комуникација у јавним 

наступима.  

Асертивна комуникација.  

Израз и стил говорника. 

Савремене технике у јавним наступима. Ефекат 

светлости и звука на убедљивост наступа.  

Познати говорници данашњице.  

Јавни наступи у медијима. 

Моћ утицаја на слушаоце јавног наступа. 

Манипулација. Мотивациони говорници.  

4.2.1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе 

унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању 

културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, 

изградњу идентитета и  даљи професионални развој.  

Разред Први 

Годишњи фонд часова 37 часова  
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успешног јавног наступа; 

 

Конфронтирање, сукоб мишљења, заговарање и 

преговарање у јавним наступима. 

Јавни наступи некад и сад. Познати говорници у 

прошлости. 

Дикција, естетика и култура у јавним наступима.  

Трема у јавним наступима и начин њеног 

превазилажења. 

 

 критички се односи 

према медијским 

садржајима, разликује 

чињенице од 

интерпретације; 

 бира  медијске садржаје  

руководећи се њиховим 

квалитетом и сопственим 

потребама; 

 изражава негативан став 

према препознатим  

примерима медијске 

некултуре и 

злопупотребе  медија;  

 одговорно креира и 

шаље поруке 

посредством медија; 

 препозна примере 

угрожавања  права  на  

слободу говора и 

примере угрожавања 

приватности људи; 

 разликује  моћи и 

ограничења различитих 

медија; 

 предвиђа даљи развој 

медија, његове 

предности и опасности; 

КРЕАТОРИ 

И 

ПРИМАОЦИ 

МЕДИЈСКИ

Х ПОРУКА 

 

Медији као средство информисања, образовања, 

забаве, ширења културе, манипулације. 

Представљање деце и младих у медијима, њихова 

употреба и злоупотреба.  

Медијске поруке. Стереотипи. Дискриминација. 

Лажне вести. Манипулација. 

Сензационализам у медијима. Угрожавање 

приватности људи ради добијања ексклузивних вести.  

Култура и некултура у медијима.  

Говор мржње у медијима. 

Слобода говора – употреба и злоупотреба, законска 

регулатива. 

Креирање медијског садржаја. Одговорност и 

моралност.  

Моћ утицаја  и ограничења различитих медија.  

Медији – фактор формирања или праћења укуса 

јавности?  

Будућност медија. 

 упореди различите 

вредносне категорије, 

одабере прихватљиву и 

образложи избор; 

 издвоји комерцијалне 

садржаје који обликују 

ставове/вредности, 

препозна скривена 

значења и критички их 

испита упоређујући их са 

другим изворима; 

 вреднује културне 

догађаје, самостално из 

одабира и посећује. 

 

 

ВРЕДНОСТИ 

Шта означава култура: начин облачења људи, 

обичаје, породични живот, обрасце провођења 

слободног времена, начине рада и стварања, 

религијске обреде? Примери друштва/културе: 

британско, немачко, јапанско, латиноамеричко... 

Вредности и вредносни судови(добро – лоше; добро – 

зло; лепо – ружно; свето – световно; корисно – 

штетно; пријатно – непријатно; тачно – нетачно; 

успешно – неуспешно; истинито – лажно; пристојно – 

непристојно; уметничко – неуметничко. 

Комерцијални садржаји у различитим медијима 

(рекламе, скривене поруке, поруке које су намењене 

емоцијама, пласирање робе, садржаја, стилова 

живота, идеја), скривене поруке у свакодневном 

животу; вредновање порука уз помоћ различитих 

извора. 
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Вредности у култури. Кич и шунд, са становишта 

ученика.  

Кључни појмови: јавни наступ, медији и медијске поруке, манипулација, вредности. 

Корелација: српски језик и књижевност, страни језик, латински језик, историја, 

рачунарство и информатика,појединац, група и друштво, уметност и дизајн, 

образовање за одрживи развој.  

 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију 

појединца, групе и друштва; 

 уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и 

међузависност између појединаца, група и друштва; 

 препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва; 

 илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње 

негативних друштвених стереотипа; 

 исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање; 

 препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама. 

 

ИСХОДИ 

На крају свих модула 

ученик ће бити у стању да: 

МОДУЛИ ТЕМЕ  

 препозна 

мултиперспективност 

приступа програму и 

ОД УЗОРА И 

ИДОЛА ДО 

ВОЂА И 

Увод у програм 

Узори, идоли и  идолатрија – слично, а 

различито. 

4.2.2. ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО 

Циључења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање 

ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, 

права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и 

ставова неопходних за конструктивноучешће у различитим ситуацијама својственим 

савременом динамичном друштву. 

Разред Први 

Годишњи фонд 

часова 

37 часова  
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наведе науке које се баве 

питањима појединца, 

групе, друштва; 

 учествује у доношењу 

правила понашања у 

групи; 

 опише својим речима 

сврху социјалних 

експеримената; 

 критички разматра појаву 

узора, идола и вођа и 

њихов утицај на појединце, 

групе, друштво;  

 опише на примеру утицај 

медија на формирање 

узора, идола и вођа; 

 идентификује особе, на 

локалном или глобалном 

нивоу, које су биле или су 

сада вође и идоли; 

 процени могући развој 

догађаја у свету имајући у 

виду актуелне светске 

вође; 

 делује проактивно 

штитећи права и интересе 

неког појединца, групе или 

друштва. 

 објасни на примеру  

разлику између 

усамљености и самоће; 

 критички разматра 

проблеме са којима се 

суочавају одбачени 

појединци;  

 повезује процесе 

технологизације света и 

повећане усамљености и 

отуђености људи; 

 препознаје стереотипе и 

предрасуде у примерима 

одбачености; 

 процењује могуће 

последице усамљености, 

одбачености и отуђености 

у животу људи у 

будућности 

СЛЕДБЕНИКА Може ли се одрасти без узора и идола? Чему 

они служе? 

Узори и идоли данашњих младих људи и 

њихових родитеља – има ли разлике? 

Како се постаје идол?  

Најпознатија масовна еуфорија 60-тих година 

20. века – битлсоманија. Како је до ње дошло? 

Шта вођу чини вођом?  

Вође, узори и идоли у различитим областима 

(политика, војска, спорт, уметност, наука, 

техника...) и њихов утицај. 

Да ли има вође без следбеника? Како вође 

утичу на следбенике? 

Шта је конформизам, које су његове 

последице и како му се одупрети. 

Какав је утицај медија на стварање узора, 

идола, вођа?  

Вође у прошлости које су промениле свет (на 

боље или нагоре). 

За кога се данас у свету може рећи да је вођа? 

Зашто? 

УСАМЉЕНОСТ, 

ОДБАЧЕНОСТ, 

ОТУЂЕНОСТ 

Сам у маси. Велики градови и усамљеност. 

Напуштена села и самоћа старих. 

Нове технологије –узрок или решење 

усамљености младих. 

Велики брат и други ријалити програми 

отуђености – зашто имају велику гледаност? 

Осамљеност као избор. Испосници и самоћа. 

Познати одбачени појединци у прошлости – 

зашто их је друштво одбацило? 

Инквцизиција – однос према појединцима 

оптуженим за јерес. Галилео Галилеј – 

одустајање од уверења ради заштите од 

одбачености.  

Расистичка дискриминација – одбаченост због 

боје коже. 

Одбаченост старих, болесних, сиромашних и 

другачијих у савременом свету. 

Ејџизам – прихваћена дискриминација.  

Солидарност међу људима и прихватање 

различитости као равнотежа одбачености и 

отуђености. 

 

Кључне речи: међузависност,узори, идоли, вође, усамљеност, одбаченост, отуђеност. 

Корелација: историја, српски језик и књижевност, латински језик, страни језик, 

рачунарство и информатика,грађанско васпитање, уметност и дизајн, комуникација и 

медијска култура. 
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По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 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 здрављеи 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. 

 

ИСХОДИ  

На крају свих модула ученик 

ће бити у стању да: 

МОДУЛИ ТЕМЕ 

 учествује у доношењу правила 

понашања у групи; 

 доведе у везу деловање 

психоактивних супстанци на 

физичко и  ментално  стање 

особе са појавом зависности и 

тешкоћама одвикавања; 

 препозна и одупре се 

притиску средине да користи 

цигарете, алкохол, дрогу;  

 аргументовано дискутује о 

манипулацији младима да 

користе психоактивне 

супстанце, утицају медија на 

формирање идеала физичког 

изгледа, физичким 

активностима, спорту и 

рекреацији и начину исхране; 

СПОРТ И 

ПСИХОАКТИВНЕ 

СУПСТАНЦЕ 

 

Увод у програм. 

Како делују психоактивне 

супстанце на организам младих? 

Поводи и разлози за почетак 

употребе дувана. 

Утицај дувана на физичке 

способности. 

Истине и заблуде о алкохолу.  

Спортски резултат, алкохол и 

кофеин. 

Отворен, вербални, прикривени, 

неизговорени притисак средине 

на употребу психоактивних 

супстанци и могући одговори на 

4.2.3. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 

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. 

Разред Први 

Годишњи фонд 

часова  

37 часа 
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 препознаје одговорност 

државе, школа, медија и 

спортских клубова у 

сузбијању коришћења 

психоактивних супстанци код 

младих; 

 илуструје примером значај 

спортско-рекретивних 

активности у превенцији 

зависности и њеном 

превазилажењу; 

 доведе у везу добробити 

редовне физичке активности 

саразличитим аспектима 

зрелости; 

 препозна  утицај физичких 

активности на доживљај 

сопственог тела и развој 

самопоуздања; 

 доведе у везу утицај физичког 

вежбања на поједине хормоне;  

 повезује физичко вежбање са 

репродуктивним здрављем и 

стерилитетом; 

 наведе принципе правилне 

исхране и примењује их у 

свом свакодневном животу; 

 препознаје ризике 

неодговарајућих дијета и не 

примењује их; 

 разликује специфичности 

вежбања  у спорту и ван 

спорта и планира сопствене 

физичке активности у складу 

са потребама, могућностима и 

интересовањима; 

 критички процени и одбере 

поуздане информације о 

програмима вежбања, 

опоравка и исхране; 

 одабере призводе који 

одговарају његовим физичким 

и умним напорима. 

њега. 

Утицај физичког вежбања на 

одвикавање од психоактивних 

супстанци. 

Спортско-рекреативне 

активности као вид превенције 

злоупотребе психоактивних 

супстанци и помоћ у процесу 

одвикавања. 

Моћ и одговорност државе, 

медија и спортских клубова  у 

заштити младих од злопупотребе 

психоактивних супстанци.  

Спортисти и изазови допинга.  

Професионални спорт и здравље - 

цена притиска да се постигне 

врхунски спортски резлутат.  

ФИЗИЧКА 

АКТИВНОСТ И 

РЕПРОДУКТИВНО 

ЗДРАВЉЕ 

 

Спортске активности и полна,  

емоционална и социјална зрелост. 

Медији и њихова  улога  у 

формирању идеала физичког 

изгледа младих данас.  

Физичка активност, задовољство 

сопственим телом и интимност.  

Како спортско рекреативне 

активности  делују  на наше  

хормоне? 

Повезаност физичког  вежбања и 

спортско-рекреативних 

активности са самопоуздањем. 

Врсте физичких активности  и 

њихов утицај на репродуктивно 

здравље. 

Претерано вежбање и проблем 

стерилитета. 

ПРАВИЛНА 

ИСХРАНА И 

ФИЗИЧКО 

ВЕЖБАЊЕ У 

СПОРТУ И 

РЕКРЕАЦИЈИ 

 

Телесна маса, структура тела, 

индекс телесне масе, базални 

метаболизам. 

Принципи здраве исхране. 

Исхрана младих – намирнице које 

су према саставу, енергетској 

вредности и значају неопходне за 
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физичке и умне напоре.  

Утицај медија на избор програма 

физичког вежбања исуплемената-

додатака исхрани. 

Претерана мршавост и гојазност 

– ризици и компликације по 

здравље.  

Дијете и физичко вежбање – 

врсте, сврха, последице. 

Поуздани и непоуздани извори 

информација о физичком 

вежбању. 

Спорт и рекреација као ефикасан 

начин за регулацију телесне 

тежине.  

Сличности и разлике у исхрани и 

физичком вежбању у спорту и 

рекреацији.  

Најчешћи програми вежбања, 

опоравка које млади бирају и 

исхрана– врсте, предности и 

недостаци.  

Идеал физичког изгледа, спорт и 

рекреација и начин исхране некад 

и сад. 

Најчешће заблуде у вези са 

исхраном и физичким 

активностима. Како се млади 

информишу о здравим животним 

навикама?  

Kључни појмови: здравље, исхрана, физичка активност, спортско-рекреативне 

активности, психоактивне супстанце, превенција.  

Корелација: физичко и здравствено васпитање, биологија, рачунарство и 

информатика, грађанско васпитање, језик, медији и култура, појединац, групе и 

друштво. 
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4.2.4. ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Циљ изборног програма образовање за одрживи развој је да ученик на основу 

истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења развије 

критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да 

садашњост  сагледава и кроз перспективу будућности. 

 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

 критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења; 

 преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта 

одрживогразвоја;  

 препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу; 

 предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном 

окружењу, на локалноми глобалном  нивоу;  

 учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у 

непосредном окружењу;  

 умањује сопствени негативан утицај на окружење. 

 

 

Разред Први 

Годишњи фонд часова 37 часова  

ИСХОДИ 

На крају модула ученик ће бити у 

стању да: 

 

МОДУЛИ 

 

ТЕМЕ  

 учествује у доношењу правила 

понашања и рада у групама; 

 објасни значај концепта одрживог 

развоја у савременом друштву;  

 рационално користи  и заштити воду 

од загађивања; 

 доведе у везу опстанак живог света 

и квалитет воде; 

 процењује последице људских 

активности које доводе до 

загађивања воде; 

 процењује добре и лоше стране 

употребе хемикалија у домаћинству 

и залаже се за њихову  смањену 

употребу; 

 

 

 

ВОДА 

Увод у програм. 

Какав је квалитет  вода у 

месту/насељу/граду/окружењу?  

Какав је утицај људских активности на 

настанак поплава? 

Какву воду пијемо? 

Одакле потиче и куда одлази вода коју 

користимо?  

Нерационално коришћење воде. 

Који су извори загађивања водеи какав је 

њихов утицај на квалитет воде у рекама 

и купалиштима у окружењу?  

Како депоније, пољопривреда и 

индустрија утичу на загађивање вода у 

локалној средини и какве су последице 

загађења по живи свет?  

Какве су последице средства за чишћење 

и прање која користимо у домаћинству 

по животну средину и здравље? 
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 предвиђа последице употребе 

различитих  врста енергената који се 

користе за грејање/хлађење на 

квалитет ваздуха; 

 критички анализира елементе 

месечне потрошње енергената који 

се  користи у његовом домаћинству;  

 проналази и процењује релевантне 

податке, који се односе на квалитет 

ваздуха у окружењу; 

 дискутује о утицају различитих 

чинилаца на загађеност  ваздуха и 

здравље људи;   

 аргументовано се залаже за 

побољшање квалитета ваздуха у 

својој непосредној околини 

предузимањем активности у кући, 

школи и окружењу; 

ВАЗДУХ 

Какав ваздух удишемо? 

Употреба обновљивих и необновљивих 

извора енергије и загађивање ваздуха. 

Како начини на које се грејемо и 

хладимо утичу  на квалитет ваздуха  у 

окружењу? 

Које су могућности побољшања 

квалитета ваздуха у затвореним 

просторима? 

На које начине се може поуздано 

информисати о квалитету ваздуха у 

локалној средини и у Србији? Коме 

веровати? 

Шта су индикатори нарушеног квалитета 

ваздуха? 

 објасни како се задовољавају 

основне потребе људи у његовом 

окружењу;   

 повеже основне принципе одрживог 

планирања и изградње са 

могућностима унапређивања 

одрживости  места  у коме живи;  

 критички разматра одлуке локалне 

заједнице о коришћењу, заштити и 

очувању заједничког простора;  

 пореди сопствене потребе са 

потребама других становника места 

у коме живи;  

 унапређујеочување непосредног 

окружења сопственим 

активностима; 

 својим активностима афирмише 

одрживо уређење простора у свом 

непосредномокружењу. 

ОДРЖИВИ 

ГРАДОВИ 

И 

НАСЕЉА 

Шта су одрживи градови? 

Одрживи градови и насеља у свету. 

По чему се разликује квалитет живота у 

нашем месту некад и сад: природни 

ресурси, економија, култура, понашање 

људи? 

Шта зграде и куће чини одрживим ? 

Како настају урбана острва топлоте? 

Шта све подразумева добробит 

животиња у насељеним местима? 

Како наша школа може постати 

одржива? 

 

Кључни појмови:непосредноокружење, вода, ваздух, загађење, одрживост, 

одговорност, будућност. 

Корелација: биологија, географија, хемија, физика, математика, историја, 

рачунарство  и информатика, појединац, група и друштво, примењене науке, здравље и 

спорт. 
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4.2.5. 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 уважавјући 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 Први 

Годишњи фонд 

часова 

37 часова  

 

ИСХОДИ  

По завршетку свих модула ученик 

ће бити у стању да: 

 

МОДУЛИ 

 

ТЕМЕ ПО МОДУЛИМА 

 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. 

ИНСПИРАЦИЈА 

Уметничка дела као 

инспирација. 

Природа као инспирација. 

Модни трендови. 

Стилови у уметности. 

ОБЈЕДИЊЕНЕ 

УМЕТНОСТИ 

Спектакл. 

Мјузикл. 

Уметност оглашавања. 

Уметнички пројекти у Србији. 
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Кључни појмови: музика, плес, визуелне уметности, филм, позориште. 

Корелација: сви предмети и програми. 

 

4.2.6. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

Циљ учења изборногпрограма Примењене науке је да допринесе развоју научне и 

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

вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и 

професионални развој. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука; 

 процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 

 демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових 

научних и технолошких достигнућа; 

 истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;  

 прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 

 осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се 

односећи према свом животу, животу других и животној средини; 

 искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени 

научне методологије. 

 

 

Разред 

Годишњи фонд  

Први 

37 часова 

ИСХОДИ  

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

МОДУЛИ 

 

ТЕМЕ  

 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 

УВОД У 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

Израда модела „зелена 

кућа“. 

Соларни панел. 

Израда прототипова 

полупропустљивих 

мембрана. 

Човек и клима. 

Фундаменталне и 

примењене науке, 

мултидисциплинарни 

приступ науци. 

Образовање као примењена 

наука. 

Наука и технологија у 



Школски програм Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, 2018-2022 

104 
 

будућност развоја друштва; 

 посматра/мери и идентификује 

својства/особине објекта 

истраживања; 

– прикупи, одабере и обради 

информацијерелевантне за 

истраживање, користећи ИКТ; 

 прикаже резултате истраживања; 

свакодневном животу. 

„Зелени принципи” у 

савременој науци. 

Открића која су променила 

свет. 

Занимљивиексперименти. 

 

 образложи избор теме/идеје пројекта; 

 дизајнира и реализује пројекат 

одговорно се односећи према себи, 

сарадницима и животној средини; 

 представи резултате/производ; 

 критички процени сопствени рад и рад 

сарадника у групи. 

МОЈ ПРОЈЕКАТ 

 

Самостална/групна израда 

пројекта на одабрану тему 

Кључне речи: научни метод, примењене науке, научник/истраживач/проналазач, 

технологија, иновације, животна средина  

Корелација: биологија, хемија, физика, математика, информатика и рачунарство, 

матерњи језик, страни језик, историја, географија  

 

5. ПРИПРЕМА ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА ЗА 

УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА 

ПОДРШКА 

 

5.1. Индивидуални образовни план за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 

 

Индивидуални образовни план се припрема за ученике којима је због сметњи у развоју, 

инвалидитета, социјалне ускраћености и  других разлога потребна додатна образовна подршка.  

Индивидуални образовни план има за циљ оптимални развој  ученика и остваривање исхода 

образовања и васпитања, у складу са прописаним циљевима и принципима, односно 

задовољавања образовно-васпитних потреба ученика. За сваког ученика појединачно, према 

његовим специфичним потребама и могућностима, припрема се прилагођен начин образовања 

који обухвата индивидуални образовни план. Програм и начин рада који садрже: 1) циљеве и 

исходе  образовно-васпитног рада; 2) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за 

поједине или све предмете са образложењем за одступање; 3) програм по предметима, у коме је 

прецизирано који садржаји се обрађују у одељењу, а који кроз додатну подршку; 4) 

индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и техника образовно-

васпитног рада; 5) дневни распоред активности часова наставе у одељењу; 2) дневни распоред 

рада за стручњака који пружа додатну подршку и учесталост те подршке. Индивидуални 

образовни план доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно 

образовање. Тим за инклузивно образовање чине одељенски старешина, предметни наставник, 

стручни сарадник школе, родитељ/старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван 

школе, на предлог родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје сагласност за спровођење 

индивидуалног образовног плана. Наставник, при планирању рада у одељењу, усклађује свој 

план са индивидуалним образовним планом ученика.  
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5.2. Индивидуални образовни план за ученике са изузетним способностима 

 

За ученике са изузетним способностима, школа обезбеђује израду, доношење и 

остваривање индивидуалног образовног плана којим се врши проширивање и продубљивање 

садржаја образовно-васпитног рада. Индивидуални образовни план је посебан акт, који има за 

циљ оптимални развој  ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у складу са 

прописаним циљевима и принципима, односно задовољавања образовно-васпитних потреба 

ученика Индивидуални образовни план укључује: 1) педагошки профил ученика, у ком су 

описане његове јаке стране и потребе за подршком; 2) план индивидуализованог начина рада, 

којим се предлажу одређени видови прилагођавања наставе (простора и услова, метода рада, 

материјала и учила) специфичним потребама ученика и 3) план активности, којим се 

предвиђени облици додатне подршке операционализују у низ конкретних задатака и корака, и 

спецификује распоред, трајање, реализатори и исходи сваке активности.  

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум на предлог тима за инклузивно 

образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученику. Тим за пружање додатне подршке 

чине: наставник предметне наставе, стручни сарадник школе, родитељ/старатељ, а по потреби и 

стручњак ван школе, на предлог родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје сагласност за спровођење 

индивидуалног образовног плана. Наставник при планирању свог рада у одељењу усклађује свој план са 

индивидуалним образовним планом ученика, укључујући мере и активности предвиђене индивидуалним 

образовним планом. Он се остварује доминатно у оквиру заједничких активности у одељењу а у складу 

са потребама ученика, на основу одлуке тима за пружање додатне подршке ученику, делом може да се 

остварује и ван одељења. 

 

 

6. УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СЛОБОДНИХ 

АКТИВНОСТИ 

 

Ради јачања образовноваспитне делатности школе, подстицања индивидуалних 

склоности и интересовања и правилног коришћења слободног времена, школа је дужна да 

реализује слободне активности, које се спроводе кроз рад у секцијама и ваннаставним 

активностима.  Школа својим Школским програмом и Годишњим планом рада дефинише 

различите активности у складу са својим ресурсима и просторним могућностима.  

Активности ће бити тако организоване да ученици имају што више могућности за 

активно учешће,  за креативно испољавање, за интеракцију са другим ученицима, коришћење 

различитих извора информација и савремених технологија. Резултати рада ученика у оквиру 

слободних активности ће бити видљиви, јер се на тај начин обезбеђује мотивација и 

задовољство учесника активности. Неки од начина на које ће се то остварити су: организовање 

представа, изложби, објављивање на сајту школе, кроз смотре стваралаштва, спортске сусрете и 

друго. 

Програми слободних активности на нивоу школе ће бити приказани у поглављу  

“Слободне активности” на нивоу школе. 

 

  



Школски програм Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, 2018-2022 

106 
 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

ГИМНАЗИЈЕ ОПШТЕГ ТИПА 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

ЦИЉЕВИ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 

 развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу 

грађанина за живот у савременом друштву;  

 оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег 

образовања; 

 свест о важности здравља и безбедности; 

 оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;  

 поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавања различитости; 

 развој мотивације исамоиницијативеза 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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ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, 2. РАЗРЕД, гимназија општег типа 

4 ЧАСА НЕДЕЉНО, 140 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци Садржај теме 
Методе и 

облици рада 

Активности 

ученика 

Корела- 

ција 

Исходи и опште 

међупредметне 

компетенције* 

Циљеви наставе српског језика и 

књижевности:  

 

-Упознавање ученика са 

књижевноисторијским појавама 

и процесима, са  

репрезентативним делима 

српске и опште књижевности и 

са књижевним жанровима; 

-Проширивање и продубљивање 

знања и читалачких вештина,  

проширивање и продубљивање 

знања о српској и светској 

књижевности,  продубљивање 

општих знања о српском језику; 

-Развијање љубави према књизи 

и читању,  

-Унапређење функционалне 

писмености; 

 

Задаци: 

 развијање и неговање 

стваралачког и истраживачког 

духа у процесу учења и у 

примени стечених знања;  

 даље развијање знања, 

вредности и функционалних 

вештина које ће моћи да користе 

А. КЊИЖЕВНОСТ 

IБАРОК, КЛАСИЦИЗАМ, 

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО 

- Просветитељство у Европи.  

- Барокне тенденције; Гаврил Стефановић 

Венцловић.  

- Барокне тенденције; Захарија Орфелин.  

- Просветитељство у српској 

књижевности; Доситеј Обрадовић: Писмо 

Харалампију.  

- Живот и прикљученија.  

- Класицизам. Јован Стерија Поповић: 

Тврдица.  

II. РОМАНТИЗАМ 

- Романтизам у Европи (појам, 

особености, значај, главни представници).  

- Поетика романтизма; Виктор  

Иго: Предговор Кромвелу  

- Џорџ Гордон Бајрон: Ходочашће Чајлда 

Харолда  

- А. С. Пушкин: Цигани  

- Евгеније Оњегин (одломак) 

- Хајнрих Хајне: Лорелај  

- Шандор Петефи: Слобода света  

- Романтизам у српској књижевности  

- Вук Стефановић Караџић ‒  

реформатор језика и правописа  

- П. П. Његош: Горски вијенац  

 

Фронтални 

облик рада 

 

-Групни 

облици рада  

 

-Индивидуални 

облици рада;  

 

-Дискусија и 

дебата  

 

-Вербално-

текстуалне  

методе 

(истраживачки 

задаци)  

 

Демонстративн

о-илустративне 

методе 

 

-Метода 

самосталног 

рада  

ученика  

 

 

 

Активно 

учествује у 

раду, 

упоређује и 

повезује 

стечена знања 

и искуства; 

 

практично 

примењује 

предходно 

стечена знања 

из историје 

старог света;  

 

 

 

 

 

повезује  

стечена знања 

из историје, 

музичке и 

ликовне 

културе; 

 

 

 

Историја, 

верска 

настава 

 

 

 

 

 

Психоло-

гија 

 

ликовна 

култура 

 

По завршетку разреда, 

ученик: 

- зна да наведе ауторе дела 

из обавезног шк. програма и 

локализује их у стваралачки 

и књижевноисторијски 

контекст.  

- познаје 

књижевнотеоријску 

терминологију и доводи је у 

функционалну везу са 

примерима из књижевних и 

неуметничких текстова.  

- примењује знања о 

стилским епохама и 

правцима  

- самостално анализира 

проблеме у књижевном 

делу и уме да аргументује 

своје ставове на основу 

примарног текста.  

- познаје развој књижевног 

језика, писма и правописа 

код Срба.  

-  примењује правописна 

правила приликом писменог 

изражавања  

- говори разговетно; 
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у даљем образовању, у 

професионалном раду и у 

свакодневном животу;  

 развијање личног и 

националног идентитета и 

осећање припадности држави 

Србији;  

 формирање вредносних 

ставова којима се чува 

национална и светска културна 

баштина;   

 оспособљавање за живот у 

мултикултуралном друштву.  

 

Задаци наставе језика (знања о 

језику, способност служење 

језиком и васпитна улога 

наставе језика):  

 поштовање и неговање 

матерњег  (српског) језика, 

неговање традиције и културе 

српског народа, националних 

мањина, етничких заједница и 

других народа;  

 унапређивање културе 

комуникације у складу са 

поштовањем расне, националне, 

културне, језичке, верске, родне, 

полне и узрасне 

равноправности,  

 развијање толеранције и 

уважавања различитости и са 

поштовањем и уважавањем 

других језика и других култура.  

Задаци наставе књижевности 

(усвајање књижевних знања, 

развијање читалачких вештина и 

афирмисање васпитних 

вредности путем књижевности): 

- Бранко Радичевић: Кад млидија' умрети  

- Ђура Јакшић: Вече, Поноћ и Орао 

- Ј. Ј. Змај: Ђулићи (избор), Ђулићи увеоци 

(избор) и Јутутунска народна химна  

- Лаза Костић: Међу јавом и мед сном  

и Santa Maria della Salute  

 

III РЕАЛИЗАМ– 

- Поетикареализма: ОноредеБалзак: 

ПредговорЉудскојкомедији 

иЧичаГорио 

- ГидеМопасан: Двапријатеља 

- НиколајВасиљевичГогољ: Ревизор 

- ЛавНиколајевичТолстој: АнаКарењина 

(лектира) 

- Поетикареализмаусрпскојкњижевности;  

-СветозарМарковић: 

ПевањеимишљењеиРеалноступоезији 

- Ј. Игњатовић: Вечитимладожења 

- МилованГлишић: Главашећера 

- Л. Лазаревић: Ветар 

- Р. Домановић: ДангаиВођа 

- СтеванСремац: ЗонаЗамфирова 

- СимоМатавуљ: ПоваретаиБакоњафра-

Брне (одломакромана) 

- БраниславНушић: Народнипосланик 

- ВојиславИлић: Сиво, суморнонебо,  

ЗапуштениисточникиЈутронаХисару 

Лектира:  

-ПриповеткеИвеАндрића 

-МилутинМиланковић: 

Крозвасионуивекове 

IV ЈЕЗИК 

-Правописнизнациискраћенице.  

- 

Почетакстандардизацијекњижевногјезика

иправописакодСрбаупрвојполовини XIX 

века.  

- 

- Проблемска 

настава,  

 

истраживачки 

рад  

 

 

 

 

Активно 

учествује у 

раду, 

адекватно 

користи 

постојеће 

знање, 

повезује га са 

новим 

градивом, 

активно 

учествује у 

изради 

задатака 

 

 

Активно 

приступа 

изради 

задатака на 

часу; 

Практично 

примењује 

стечено  

знање 

самопроцењује  

сопствени 

напредак 

правилно акцентује; течно и 

разговетно чита наглас 

књижевне и неуметничке 

текстове;  

- сажето препричава 

сложенији књижевни текст 

и резимира сложенији 

књижевни и неуметнички 

текст на теме непосредно 

везане за градиво; 

- пише извештај, реферат и 

есеј. 

-користи стручну 

литературу.  

 

- Активно конструише 

знање; уочава структуру 

градива, активно селектује 

познато од непознатог, 

битно од небитног; уме да 

резимира и елаборира 

основне идеје.  

- Разликује чињенице од 

интерпретација, ставова, 

веровања и мишљења; 

препознаје и продукује 

аргументацију за одређену 

тезу, разликује аргументе 

према снази и 

релевантности. 

- Уме јасно да искаже 

одређени садржај, усмено и 

писано, и да га прилагоди 

захтевима и 

карактеристикама 

ситуације: поштује 

жанровске карактеристике  
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 упознавање репрезентативних 

дела српске књижевне баштине 

и дела опште књижевности, 

њихових аутора, поетске и 

естетске вредности;  

 неговање и развијање 

читалачке компетенције и 

интерпретацијске вештине  

 развијање литерарних 

афинитета  и естетског укуса 

читање књижевна дела свих 

жанрова, вредновање, 

анализирање и критички осврт 

на њих;  

 усвајање хуманистичких 

ставова, уверења и система 

вредности;  

развијање моралног 

просуђивања, опредељивање за 

добро и осуду насилништва и 

нечовештва, одбацивање свих 

видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање 

самосвести и личне 

одговорности;  

 развијање емпатије према 

ближњима и одговорности 

према другом;  

 

Развојсрпскогкњижевногјезикаудругојпол

овини XIX векаиу XX веку.  

- 

Основнипринципијезичкенормесрпскогјез

ика.  

- Екавскииијекавскиизговорсрпскогјезика. 

Ћирилицаилатиница.  

- Именице. Именичкекатегорије 

- Придеви. Врстепридева 

-Заменице; врстезаменица 

- Бројеви 

-Глаголи; 

морфолошкеглаголскекатегорије, 

личниинеличниглаголскиоблици, 

простиисложениглаголскиоблици 

- Прилози. Врстеприлога.  

-Помоћнеречи: Предлози, везници, 

речцеиузвици 

V Култураизражавања 
Домаћизадатак- Писменизадатак 

- Казивање стихова - Функционални 

стилови  

 

 

и ограничења у погледу 

дужине.  

- 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.  

- У комуникацији изражава 

своје ставове, мишљења, 

осећања, вредности и 

идентитете на позитиван, 

конструктиван и 

аргументован начин како би 

остварио своје циљеве и 

проширио разумевање 

света, других људи и 

заједница.  

- Учествује у критичком, 

аргументованом и 

конструктивном 

преиспитивању рада групе и 

доприноси унапређењу рада 

групе  
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Енглески језик – први страни језик 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  за  2. РАЗРЕД  (ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК, 10. ГОДИНА УЧЕЊА) 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци 

 

Садржај теме 
Методе и 

облици рада 

Активности 

ученика 
Корелација 

Исходи и опште 

међупредметне 

компетенције 

 

Циљ наставе енглеског 

језика је:  

-овладавање новим језичким 

системом,  упознавање 

културе, обичаја и начина 

живота у Енглеској 

-овладавање 

комуникативним вештинама 

и развијање способности и 

метода учења страног језика 

-развијање сазнајних и 

интелектуалних 

способности ученика, 

његових хуманистичких, 

моралних и естетских 

ставова  

-развијање општих и 

специфичних стратегија 

учења и критичког 

мишљења   

 

Задаци наставе енглеског 

језика је:  

- упознање карактеристика 

система језика и језичких 

структура 

 

I. РЕЧЕНИЦА  

1. Ред речи у реченици. Место директног и 

индиректног објекта.  

2. Питања  
а) Упитно-одрична питања  

б) Идиоматска питања  

в) Tag questions  

г) Кратка питања  

3. Функционални типови реченица  

4. Слагање времена  

5. Погодбена реченица  
а) реалне 

б) потенцијалне  

в) иреалне 

6. Неуправни говор 
а) изјаве са променом глаголског времена 

(глагол главне реченице у једном од прошлих 

времена)  

б) питања са променом реда речи и променом 

времена (глагол главне реченице у једном од 

прошлих времена)  

7. Инверзија - иза neither, nor, so  
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  
а) Генерички члан  

б) Неодређени члан у изразима  

в) Члан уз називе новина и часописа  

г) Нулти члан уз називе празника  

2. Именице  

 

Комбиновани 

облици рада: 

индивидуални, 

групни,фронталн

и и рад у 

паровима 

 

Средстава за 

рад: Flashcards, 

questionnaires, 

lexical games, 

grammatical 

exercises, projects 

 

Методе рада: 

вербалне 

(монолошка и 

дијалошка) рад 

на тексту, 

демонстра-

тивна, игровне 

 

-активно 

учествује у раду, 

повезује стечена 

знања и искуства 

-практично 

примењује 

предходно 

стечена знања 

- идентификује 

речи и повезује 

их са значењем 

-идентификује 

врсте речи и 

глаголска 

времена 

-слуша ауди 

снимак, разуме и 

писмено или 

усмено 

препричава или 

одговара на 

питања 

-чита текст, 

разуме, одговара 

на питања 

-повезује све 

теме са својим 

искуством 

-усваја и 

 

-српски језик 

-страни језици 

-латински језик  

-историја 

-географија 

-биологија и 

заштита 

животне 

средине  

-информатика 

-физичко 

васпитање 

-психологија 

-социологија 

 

 

По завршетку разред 

ученик: 

-може да разуме главне 

теме разговора који се 

воде о њему познатим 

темама и основ већине 

радио и телевизијских 

програма 

- може да састави 

једноставан текст о 

темама са којима се 

сусреће , те може да 

опише своја искуства и 

амбиције и планове, као 

и да наведе разлоге 

својих ставова и планова 

које има 

- може да разуме текст 

који описује нека 

осећања, догађај или 

писма која су му 

упућена 

-може да преприча 

укратко одређену књигу 

или филм и да наведе 

реакције везане за њих 

-поседује довољан богат 

фонд речи да може да 

прича не само о 
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- усвајање правилног 

изговора и интонације 

- разумевање саговорника и 

усмено излагање о  темама 

из свакодневног живота 

-оспособљавање  за давање 

информација о  себи, свом 

дому,о земљи и њеним 

културно-историјским 

тековинама 

- овладавање техником 

гласног читања и читања у 

себи и разумевање текстова 

о темама из свакодневног 

живота, текстова са научно-

популарним садржајем 

- упознавање са начином 

живота народа чији језик 

уче и тековинама њихове 

културе и цивилизације 

- изградња свест о потреби 

сарадње и толеранције међу 

народима 

- овладавање методама за 

даљи самостални рад на 

богаћењу и 

усавршавањустеченог 

језичког знања 

 

а) Род именица  

б) Адјективална употреба именица  

в) Генитив мере  

3. Заменички облици  
а) Заменице 

- Показне заменице - the former, the latter  

- Опште заменице (everybody, everyone, 

everything, each, all)  

- Повратне заменице – емфатична употреба  

б) Детерминатори  

Обновити научне детерминаторе 

в) Заменички облици у функцији заменица и 

детерминатора  

4. Придеви (Придеви у номиналној функцији 

(деадјективални номинали) ) 

5. Бројеви  
а) Временски период са одређеним чланом  

б) Прости бројеви у функцији редних бројева  

6. Партитивни квантификатори   
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  
а) Време и аспект глагола - обнављање 

б) Пасивне конструкције – са директним и 

иниректним објектом 

в) The Present Perfect Continuous  

г) Савезни начин (Р)  

д) Непотпуни глаголи (са инфинитивом презента) 

(may, might ,should, would ,ought to) 

ђ) Герунд 

- после придева worth, busy  

- после предлога 

e) Causative have/get (P)  

ж) Двочлани глаголи (фразални и предлошки)  

2. Прилози  
а) Место прилога у реченици  

б) Прилози за учесталост  

3. Везници (either... or, neither... nor) 

IV. ТВОРБА РЕЧИ  

Најчешћи префикси и суфикси за творбу 

активности увежбава нове 

речи 

-пише саставе на 

задату тему 

-попуњава молбе 

и упитнике 

-размењује 

мишљења и 

искуства са 

друговима у 

пару или групи 

на теме које се 

обрађују на часу 

-гледа видео 

снимак и 

писмено или 

усмено реагује 

на њега 

-ради диктат 

-подстиче 

ученике који су 

повученији да се 

укључе у рад и 

слободно 

користе енглески 

језик у 

комуникацији  

 

 

свакодневним темама 

већ и о актуаелним 

друштвеним темама које 

су му блиске 

- може да прати 

једноставна предавања и 

разуме неке једноставне 

техничке информације, 

попут упутстава за 

коришћење опреме са 

којом се свакодневно 

сусреће 

- може да разуме већину 

садржаја штампаних 

медија , али и аудио 

материјала који чује 

преко локалних радио 

станица уколико снимак 

није превише брз и 

компликован 

- може да прегледа дуже 

текстове и у њима нађе 

тражену информацију  

- може да изложи 

одређени проблем и 

затражи адекватно 

решење 

- може неприпремљен 

приступити разговору 

уколико му је тема 

блиска, те да веома 

успешно одржава 

квалитета разговора и 

јасно искаже своја 

осећања и ставове 

- може да приликом 

одласка код лекара 

кратко и јасно опише 

све симптоме које 
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глагола  
dis-, mis-, re-; un; -en, -ize, -fy  

V. ФОНОЛОГИЈА  

Интонација облика који имају функцију изјава 

и облика који имају функцију питања  

VI. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Најчешћи идиоми и фразе 

VII. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Структура и коришћење једнојезичних 

речника  

 

евентуално има како би 

му била пружена 

адекватна помоћ 

- може да ради 

презентацију уз детаљне 

и јасне описе 

-може да написе краћи 

извештај или есеј 

-може да хвата белешке 

током предавања 

уколико је тема блиска, 

а предавања јасна и 

разговетна 
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Француски језик – први страни језик 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  за  2. РАЗРЕД  (ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК, 10.ГОДИНА УЧЕЊА) 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци 

 

Садржај теме 

Методе и 

облици 

рада 

Активности 

ученика 
Корела-ција 

Исходи и опште 

међупредметне 

компетенције* 

Циљ и задаци  

Циљ наставе страног језика је 

овладавање комуникативним 

вештинама и развијање 

способности и метода учења 

страног језика; развијање 

сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и 

естетских ставова; развијање 

општих и специфичних 

стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање 

способности за самостално, 

аутономно учење, тражење, 

селекцију и синтезу информација 

до којих долази кроз самосталан 

рад и претраживање изворника 

различитог типа (писани и 

електронски извори, самостална 

истраживања на терену, 

интервјуи, итд.); стицање 

позитивног односа према другим 

језицима и културама, као и 

према сопственом језику и 

Сложена реченица  

а) Зависна реченица у индикативу:  

Dès que l´avion a atterri, les passagers sont 

descendus. Pendant que nous volion su-dessus des 

Alpes, il avait une tempète...  

Vous pensez (croyez, dites, vous etes sûr) que 

vous passerez l´examen?  

Изразитиипомоћуинфинитива:  

Vous êtes sûr de passer l´examen? Vous pensez 

réussir? J´espère partir demain. (J´espère que je 

partirai demain.)  

Осталеврстереченицанеобрађиватипосебно, 

алитребауказатинаизражавањеузрока(parce 

que..., puisque, à cause de...), последице (si..., 

que, tellement...que) 

инасмисаореченицесадругимчешћимвезницим

акадасепојавеутексту.  

б) Зависнареченицаусубјунктиву:  

Употребасубјунктивапрезента 

(изражавањефутура).  

Субјунктивперфекта - облицииупотреба 

(рецептивно).  

Изражавање:  

- бојазни: ll craint que l´avion n´ atterrisse;  

- жеље: Je souhaite qu`elle vienne. Elle voudrait 

que vous l´attendiez;  

- заповести, воље: Je veux que tu dises la vérité. 

Комбинова

ни облици 

рада:  

индивидуал

ни, групни, 

фронтални 

и рад у 

паровима 

- употреба 

различитих 

средстава за 

рад: 

Flashcards, 

questionnair

es, etc. 

lexicalgames

grammatical

exercises, 

projects 

Методе 

рада: 

вербалне(м

онолошка и 

Слушање:  

-слушају краће 

аутентичне 

текстове 

(разговоре,интер

вјуе, описе, 

приче, песме); 

бележе,одго-

варају на 

питања; 

допуњавају 

текст или табеле; 

решавају задатке 

вишеструког 

избора; 

извршавају 

упутства 

Говор: 

-играју улоге 

(jeuxderôle); 

описују; 

  

По завршетку разреда 

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, 

разуме општи смисао и 

допунске информације, 

користећи различите 

технике/врсте читања.  

 

- без припреме започиње 
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културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на 

отвореност у комуникацији; 

стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и 

матерњег језика 

 Задаци наставе страног језика су 

да ученици:  

- буду оспособљени да у 

школској и ван школској 

свакодневници могу писмено и 

усмено да остваре своје намере, 

диференцирано и сходно 

ситуацији;  

- продубљују и проширују 

комуникативне способности и 

постављају основе за то да 

страни језик користе и после 

завршетка свог образовања, 

функционално, за студије, у 

будућем послу или даљем 

образовању;  

- стекну увид у језичку стварност 

и буду оспособљени да уоче 

контрасте и врше порђења у 

односу на сопсвену стварност;  

- упознају текстове из 

књижевности одређеног језика 

који су погодни за тумачење на 

страном језику и који 

ll faut que vous apprenies ces vers.  

Указатинамогућностиизражавањапомоћуинфи

нитива: ll faut apprendre ces vers. Je lui conseille 

de finir ses études - уместо: qu´elle finisse...  

- циља: Parlez plus haut pour qu´on vous entende! 

(pour vous entendre);  

- супротностиилидопуштања: - On va au 

concert, quoique /bien que les billets soient chers 

(malgré le prix...).  

Кондиционал(будућевремеупрошлости); 

плусквамперфект 

Хипотетичнереченице(прегледсветримогућнос

ти)  

Si nos amis Français venaient, ils visiteraient 

Dubrovnik.  

Si nos amis Français étaient venus (l´année 

dernière), ils auraient visité Dubrovnik.  

Прведвепознатемогућностиовегодинеповезати

сатрећомиразликоватизначења.  

Управниинеуправниговор 

Savez-vouz...  

Dites / Dis... Je vous demande  

Qui... où  

Qui a gagné le prix? Dites-moi qui a gagné le 

grand prix. Où se trouve la poste? Savez-vous où 

se trouve la poste?  

Qu´est-ce que / ce que  

Qu´est-ce qu´on produit dans cette usine?  

Je vous demande ce qu´on y produit.  

Est-ce que / si 

Est-ce que le congrès international aura lieu dans 

un mois?  

Savez-vous si le congrès aura lieu?  

Императив - инфинитив 

Помоћу que  

дијалошка), 

рад на 

тексту, 

демонстрат

ивна, 

игровне 

активности 

препричавајуизв

ештавају; 

припремају 

краће излагање: 

учествују у 

дискусији 

Читање 

-читају 

различите врсте 

текстова и регују 

вербално и 

невер-бално 

-повезује 

наслове са 

деловима текста; 

дају наслов 

деловима текста 

-измешане 

фрагменте 

текста склапа у 

смисаоне целине  

-одговарају на 

питања 

-решавају 

задатке вишес-

труког избора 

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  
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омогућавају интерактивне 

процесе;  

- буду оспособљени да се у 

усменој и писаној комуникацији 

компетентно и самосвесно 

споразумевају са људима из 

других земаља, усвајају норме 

вербалне и невербалне 

комуникације у складу са 

специфичностима језика који 

уче, као и да наставе, у оквиру 

формалног образовања и 

самостално, учење другог и 

трећег страног језика;  

- изграђују и унапређују 

индивидуалне афинитете према 

вишејезичности;  

- у оквиру или изван школе 

активно се нађу у ситуацијама са 

људима који говоре други језик и 

који су из друге културе;  

- до краја четвртог разреда 

гимназије савладају први страни 

језик до нивоа Б1, односно Б1+, а 

други страни језик до нивоа А2+, 

односно Б1 уколико се ради о 

страном језику који ученици 

настављају да уче у средњој 

школи пошто су га већ учили у 

основној школи.  

Michel, venez (viens) chez nous demain.  

Dites à Michel de venir demain chez nous.  

ll m´a dit: "Invite Michel".  

Ce film est très amusant.  

Elle me dit que ce film est très amusant.  

Слагањевремена 

Узсадржајеусвојенеупретходнојгодиниобрадит

иипримерезаистовремену, 

претходнуибудућурадњуупрошлости:  

Je pensais (j`ai pensé) qu`il était /avait été/ serait/ 

là.  

Слагањепартиципаперфектасаобјектом 

La lettre que j`ai reçue m`a fait un grand plaisir.  

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Грађењесложеница 

Значењеречи (основноипренесено)  

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Структура једнојезичних речника и служење 

њима 

-решавају 

задатке „тачно-

нетачно“ 

Писање 

-састављају 

формално и 

неформално 

писмо 

-осмишљавају 

извештај, приказ 

догађаја, причу, 

-учествује у 

пројектним 

задацима (тема: 

новине 
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Руски језик – први страни језик 

РУСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК, 2. РАЗРЕД (10. година учења) 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви учења за предмет  Садржај 

Начин 

остваривања 

садржаја  
(облици и 

методе рада) 

Активно-

ст ученика 

 

 

Корела-

ција 

 

Стандарди и oпште 

међупредметне компетенције 

Циљеви предмета су 

овладавање комуникативним 

вештинама и развијање 

способности и метода учења 

страног језик; развијање 

сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, 

његових хуманистичких, 

моралних и естетских 

ставова;развијање општих и 

специфичних стратегија 

учења и критичког 

мишљења;развијање 

способности за самостално, 

аутономно учење, тражење, 

селекцију и синтезу 

информација до којих се 

долази самосталним радом и 

претраживањем изворника 

различитог типа (писани и 

електронски извори, 

самостална истраживања на 

терену, интервјуи 

итд.);стицање позитивног 

односа према другим 

језицима и културама, као и 

према сопственом језику и 

РеченицаУпитне реченице. Специфичности у 

изражавању питања у руском језику: заменичка питања о 

лицу и предмету (кто? что?),питања о припадању (чей?),  

о количини (сколько?), околносна питања (где? куда? 

когда? почему?) итд. Одричне реченице. Разноврсни 

облици и специфичности изражавања одрицања у руском 

језику (не, нет, ни; никто, ничто, никакой; нигде, 

никогда...). Партиципске конструкције. Претварање 

пасивне у активну конструкцију и обрнуто. Претварање 

партиципских конструкција у сложене реченице и 

обрнуто. Сложене реченице. Даљи рад на усвајању 

зависно-сложених реченица (временске, начинске, мере и 

степена и др.; Солнце уже было высоко, когда я открыл 

глаза. Писать надо так, чтобы всё было понятно. Он 

принёс столько словарей, сколько было нужно.). Безличне 

реченице. (Уже светает. Реки сковало льдом. Мечтам и 

годам нет возврата и сл.).  

Именице Именице општег рода (умница, невежда, 

соня). Именице pluraliaиsingulariatantum (понављање и 

систематизација). Род скраћеница. Наши и страни 

познатији географски називи са специфичностима у роду, 

броју и промени. Именице које означавају материју. 

Називи представника националних и територијалних 

група (творба, мушки и женски род, номинатив и генитив 

множине). Именице придевског порекла (лесничий, 

портной, гостиная, запятая, жаркое, пирожное). 

Заменице Одричне заменице; некого, нечего (структура, 

Предмет се 

реализује 

кроз следеће 

облике 

наставе: 

комуникативн

а настава 

страних 

језика уз 

примену 

облика рада у 

групама и 

паровима 

(мини-

дијалози, игра 

по уогама, 

симулације 

итд) 

додатних 

средстава у 

настави (АВ 

 

Слуша и 

реагује на 

налоге 

и/или 

задатке у 

вези са 

текстом 

намењеним 

развоју и 

провери 

разумевања 

говора. 

 

практично 

примењује 

стечена 

знања 

и активно 

учествује у 

раду на 

часу, 

повезује 

знања из 

различитих 

области, 

примењује 

матерњи 

језик, 

историја,  

музичка  и 

ликовна 

култура, 

информат

ика 

 

Поред стандарда за предмет 

(страни језик), настава руског 

језика развија и следеће 

међупредметне компетенције са 

којима ученик:  

 

- Уме да процени сопствену 

успешност у учењу; идентификује 

тешкоће у учењу и зна како да их 

превазиђе. 

 

- Ученик познаје специфичне 

карактеристике различитих 

модалитета комуникације (усмена 

и писана, непосредна и 

посредована комуникација, нпр. 

телефоном, преко интернета). 

 

- Уме да идентификује и 

адекватно представи своје 

способности и вештине ("јаке 

стране");  

уме да напише CV и мотивационо 

писмо. 

 

- Ангажује се у реализацији 

преузетих обавеза у оквиру 
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културном наслеђу, уз 

уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у 

комуникацији, стицање 

свести и сазнања о 

функционисању страног и 

матерњег језика;усвајање 

знања из страног језика која 

ће ученику/ученици 

омогућити да се у усменој и 

писаној комуникацији 

компетентно и самосвесно 

споразумева са људима из 

других земаља, усвоји норме 

вербалне и невербалне 

комуникације у складу са 

специфичностима језика који 

учи, као и да настави, у 

оквиру формалног 

образовања и самостално, 

учење датог страног језика и 

других страних језика 

-Циљ учења граматичких 

садржаја је обезбеђивање 

основе за успешну 

комуникацију на страном 

језику. Кроз наставу руског 

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. 

специфичности употребе).  

Неодређене заменице са -то, -нибудь, -либо, кое- 

(утврђивање и систематизација). Повратна заменица уз 

глаголе (Мы чувствуем себя хорошо. Он уважает себя). 

Употреба заменице свой. Односне заменице и корелације 

(Увидишь чудеса, каких не видел. Каков привет, таков 

ответ.). Заменица сей (у устаљеним конструкцијама: до 

сих пор, ни с того ни с сего).  

Придеви Присвојни придеви типа медвежий, лисий. 

Разлике у употреби простог и сложеног компаратива и 

суперлатива. Уочавање разлика у рекцији придева руског 

и матерњег језика. Елатив (Посебан облик суперлатива: 

Он рассказал всё до мельчайших подробностей.) 

Бројеви Систематизација промене основних бројева и 

њихова употреба. Бројеви полтора, полтораста  

(структура и употреба). Сложенице с морфемом пол- 

(структура и промена).  

Глаголи Глаголи са значењем оба вида: адресовать, 

исследовать, организовать, родиться итд. (у поређењу с 

матерњим језиком). Непарни глаголи. Глаголи кретања са 

префиксима (систематизација). Императив глагола типа 

пить, петь, лечь, есть. Префикси са временским значењем 

почетка, понављања и завршетка глаголске радње. Радни 

и трпни глаголски придеви - грађење, употреба и промена 

(систематизација). Трпни глаголски придев садашњег и 

прошлог времена (грађење и употреба).  

Прилози Грађење прилога од других врста речи (од 

именица: домой, вечером, од придева:  новый-ново, 

хороший-хорошо, од броjева: однажды, дважды, од 

заменица:по-моему, всегда; од глагола, али у облику 

партиципа и глаголских прилога: блестеть-блестяще, 

читать-читая, од других прилога: близко-близко, 

отсюда, оттуда).   

Узвици Најчешћи узвици и њихова функција.  

Реченични модели Реченичне моделе предвиђене за 

претходне разреде и даље примењивати у различитим 

комбинацијама. У III разреду посебну пажњу посветити (у 

виду вежби) моделима за исказивање следећих односа и 

значења:  

материјали,  

ИТ игре,  

аутентични 

материјали, 

итд.), 

 као и уз 

примену 

принципа 

наставе 

засноване  

на сложеним  

задацима који 

не морају 

бити 

искључиво 

језичке 

природе 

 

У сваком 

разреду 

планира се 

израда два 

писмена 

задатка. 

 

 

научено у 

реалним 

ситуацијам

а 

 

 истражује, 

користи 

савремене 

технологије 

као извор 

инфор-

мација 

 

израђује 

паное, 

презентациј

е, зидне 

новине, 

постере за 

учионицу, 

 

 организује 

тематске 

вечери и сл;  

 

дебатује, 

аргументује 

и изражава 

мишљење 

на  

пригодне 

теме 

 

усмено 

излаже 

 

пише 

текстове 

различитих 

групног рада на одговоран,  

дискусију заснива на 

аргументима. 

 

- Активно слуша и поставља 

релевантна питања поштујући 

саговорнике и сараднике, а  

остварењу заједничких циљева. 

 

- Конструктивно, аргументовано 

и креативно доприноси раду 

групе  

- Активно доприноси неговању 

културе дијалога, уважавању и 

неговању различитости и 

поштовању основних норми 

комуникације. 
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Ученици се подстичу на 

закључивање и откривање 

правила, а затим примену 

знања у разноврсним 

комуникативним 

ситуацијама. 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора.  

-Оспособљавање ученика за 

функционално читање 

иразумевање различитих, 

узрасно и садржајно 

примерених врста текстова 

ради информисања, 

извршавања упутстава и 

остварења естетског 

доживљаја (читање ради 

личног задовољства). 

- 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање 

и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

 

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја. 

употребу језика. 

-Стицање и овладавање 

социокултурним 

компетенцијама неопходним 

за писану и усмену  

 

Субјекатско-предикатски односи  
а)Реченице са субјектом израженим конструкцијом: 

номинатив + с + инструментал: Мы с вами опять в 

школе.  

б) Реченице с копулама: являться, называться, служить 

и сл.  

Металлы являются хорошими проводниками 

электричества. Глина служит сырьëм для керамических 

изделий.  

в) Реченице са копулом есть  

Организм есть живое существо.  

г) Реченице са это у предикату  

Золото - это драгоценный металл.  

д) Реченице с трпним глаголским придевом у предикату: 

Лес посаженнедавно. Проект здания создан архитектором.  

Просторни односи Реченице с прилошким одредбама за 

место, правац и трасу: Я там никогда не был, но очень 

хочу поехать туда. Северная его часть лежит за полярным 

кругом. Авала расположена в двадцати километрах от 

Белграда. Поезд приближается к территории Дальнего 

Востока. Он прошëл через всю Сибирь. 

Квантитативни односи а) Реченице са одредбом за меру 

и количину: Был мороз в тридцать градусов. Предмет 

весом в пять килограммов.  

б) Реченице са одредбом за приближну количину: Я 

приду минут через десять. В классе было учеников 

тридцать.  

Атрибутивни односи Реченице са атрибутом израженим 

партиципском конструкцијом.  

Ученик, стоящий у доски, долго решает задачу.Мы 

возьмём письменные работы, проверяемые 

преподавателем.Товарищ, прочитавший новую книгу, 

рассказал нам еë содержание. Книга, прочитанная 

товарищем, заинтересовала нас.  

 

Ортографија  

Писање удвојених сугласника. Писање речи страног 

порекла (автор, акула, логика, кафедра, экскурсия, 

баскетбол, Афины, Белград, Европа...). 

врста и 

дужине и 

степена 

тежине 
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Енглески језик – други страни језик 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -  2.  РАЗРЕД  (ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК— ШЕСТА ГОДИНА УЧЕЊА) 

(2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви и задаци 

 

Садржај теме 
Методе и 

облици рада 

Активности 

ученика 
Корелација 

Исходи и опште 

међупредметне 

компетенције 

 

Циљ наставе енглеског језика 

је:  

-овладавање новим језичким 

системом,  упознавање културе, 

обичаја и начина живота у 

Енглеској 

-овладавање комуникативним 

вештинама и развијање 

способности и метода учења 

страног језика 

-развијање сазнајних и 

интелектуалних способности 

ученика, његових 

хуманистичких, моралних и 

естетских ставова  

-развијање општих и 

специфичних стратегија учења 

и критичког мишљења   

 

Задаци наставе енглеског језика 

је:  

- упознање карактеристика 

система језика и језичких 

 

I РЕЧЕНИЦА  

1. Независно сложена реченица са and, but, or, 

neither... nor  

2. Питања  

a) "WH" question  

б) Кратка питања  

в) Tag questions (P)  

3. Неуправни говор  

а) изјаве – уводни глагол у једном од садашњих 

времена  

б) молбе, захтеви, наредбе  

в) питања – уводни глагол у једном од садашњих 

времена 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан 

а) Одређени члан уз називе планинских венаца, 

земаља  

б) Одређени члан уз именице једнине у својој 

врсти  

в) Неодређени члан у изразима за меру, количину, 

време  

г) Нулти члан уз називе континената, језера, 

земаља, појединих планина и острва  

2. Именице 

а) Множина најчешћих сложеница  

б) Именице са глаголом у једнини (news, 

information и др.)  

 

Комбиновани 

облици рада: 

индивидуални, 

групни,фронта

лни и рад у 

паровима 

 

Средстава за 

рад: Flashcards, 

questionnaires, 

lexical games, 

grammatical 

exercises, 

projects 

 

Методе рада: 

вербалне 

(монолошка и 

дијалошка) рад 

на тексту, 

 

-активно 

учествује у 

раду, 

повезује 

стечена знања 

и искуства 

-практично 

примењује 

предходно 

стечена знања 

- идентификује 

речи и повезује 

их са значењем 

-идентификује 

врсте речи и 

глаголска 

времена 

-слуша ауди 

снимак, разуме 

и писмено или 

усмено 

препричава или 

одговара на 

питања 

-чита текст, 

разуме, 

 

-српски језик 

-страни језици 

-латински језик  

-историја 

-географија 

-биологија и 

заштита 

животне 

средине  

-информатика 

-физичко 

васпитање 

-психологија 

-социологија 

 

По завршетку 

разреда ученик: 

-разуме речи и 

реченице које су 

често у употреби, 

а које се тичу 

уобичајених 

животних области, 

попут: личних 

података, 

куповине, посла, 

те може да се 

снађе у 

свакодневним 

животним 

ситуацијама 

- може помоћу 

једноставних речи 

и израза да говори 

о свом  

непосредном 
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структура 

- усвајање правилног изговора и 

интонације 

- разумевање саговорника и 

усмено излагање о  темама из 

свакодневног живота 

-оспособљавање  за давање 

информација о  себи, свом 

дому,о земљи и њеним 

културно-историјским 

тековинама 

- овладавање техником гласног 

читања и читања у себи и 

разумевање текстова о темама 

из свакодневног живота, 

текстова са научно-популарним 

садржајем 

- упознавање са начином 

живота народа чији језик уче и 

тековинама њихове културе и 

цивилизације 

- изградња свест о потреби 

сарадње и толеранције међу 

народима 

- овладавање методама за даљи 

самостални рад на богаћењу и 

усавршавањустеченог језичког 

знања 

 

в) Именице са глаголом у множини (people, cattle 

и др.)  

г) Други номинали - герунд 

- у функцији субјекта  

- у функцији објекта  

д) Саксонски генитив са именицом у множини  

3. Заменички облици  

а) Заменице  

- Повратне заменице  

- Присвојне заменице  

- Упитне заменице (P), which  

- Неодређене заменице some, any и сложенице са 

some и any - somebody, someone, something; 

anybody, anyone, anything  

б) Детерминатори  

- Упитни детерминатори  

- Одрични детерминатор no  

4. Придеви  

а) Аналитички компаратив и суперлатив  

б) Неправилно поређење (good, bad, little)  

5. Бројеви  

6. Партитивни квантификатори  

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

а) Време и аспект глагола - обнављање 

б) The Simple Past Tense неправилних глагола  

в) The Present Perfect Tense  

- за радњу која се управо завршила  

- у резултативном значењу 

г) The Past Continuous Tense  

- за истицање дужег трајања једне прошле радње 

у односу на другу прошлу радњу  

- за истицање трајности радње  

д) Future time - will (shall)  

ђ) Импратив – прво и треће лице једнине и треће 

лице множине  

е) Непотпуни глаголи  (can / must/ have to/ may) 

ж) Најчешћи двочлани глаголи (фразални и 

предлошки)  

демонстра-

тивна, игровне 

активности 

одговара на 

питања 

-повезује све 

теме са својим 

искуством 

-усваја и 

увежбава нове 

речи 

-пише саставе 

на задату тему 

-попуњава 

молбе и 

упитнике 

 

-размењује 

мишљења и 

искуства са 

друговима у 

пару или групи 

на теме које се 

обрађују на 

часу 

-гледа видео 

снимак и 

писмено или 

усмено реагује 

на њега 

-ради диктат 

-подстиче 

ученике који су 

повученији да 

се укључе у рад 

и слободно 

користе 

енглески језик 

у комуникацији  

 

 

 

окружењу и да 

објасни своја 

осећања и потребе, 

као и да 

комуницира о 

уобичајеним 

темама и 

размењује 

информације о 

њима 

- може да прочита 

и разуме неки 

краћи 

једноставнији 

текст (најаву за 

неки догађај, 

рекламне 

проспекте, меније 

у ресторанима, 

краће поруке на 

разгледницама,оба

вештења у 

хотелима и на 

аутобуским и 

железничким 

станицама) 

- може да разуме 

кратке аудио 

снимке који се 

односе на теме из 

свакодневног 
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2. Прилози  

а) Извођење прилога  

б) Прилог well  

3. Везници (and, but, or; neither... nor ) 

IV ТВОРБА РЕЧИ  

Најчешћи префикси и суфикси за творбу речи 

il-, im-, ir-, un-; -able, -ful, -less, -y и др.  

V ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Најчешћи идиоми и фразе.  

VI ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Употреба двојезичних речника.  

 

 

 

живота 

- може да разуме 

саговорника који 

говори полако и 

разговетно 

- може да разуме 

кратка објашњења 

о јавном саобраћај 

и упутства о томе 

како да стигне до 

одређене локације 
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Француски језик – други страни језик 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК -  2.  РАЗРЕД  (ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК— ШЕСТА ГОДИНА УЧЕЊА) 

(2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви и задаци 

 
Садржај теме 

Методе и 

облици рада 

Активности 

ученика 

Корела-

ција 

Исходи и опште 

међупредметне 

компетенције* 

 

Циљ и задаци  
Циљ наставе страног језика је 

овладавање комуникативним 

вештинама и развијање 

способности и метода учења 

страног језика; развијање 

сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и 

естетских ставова; развијање 

општих и специфичних 

стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање 

способности за самостално, 

аутономно учење, тражење, 

селекцију и синтезу 

информација до којих долази 

кроз самосталан рад и 

претраживање изворника 

различитог типа (писани и 

електронски извори, самостална 

истраживања на терену, 

интервјуи, итд.); стицање 

позитивног односа према 

другим језицима и културама, 

као и према сопственом језику 

и културном наслеђу, уз 

уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у 

комуникацији; стицање свести 

Садржаје из прве године интегрисати у нове 

облике и користити у различитим говорним  

ситуацијама већ усвојеном и новом лексиком.  

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ  

Напомена: Тематске области се прожимају и 

исте су у сва четири разреда гимназије. 

Аутори уџбеника и наставници обрађују их у 

складу са интересовањима ученика и 

актуелним збивањима у свету:  

- Свакодневни живот (организација времена, 

послова, слободно време);  

- Свет рада (перспективе и образовни 

системи);  

- Генерацијске разлике, вршњачке и друге 

социјалне групе; родна равноправност;  

- Интересантне животне приче и догађаји;  

- Живи свет и заштита човекове околине;  

- Научна достигнућа, модерне технологије и 

свет компјутера (распрострањеност, примена, 

корист и негативне стране);  

- Медији и комуникација;  

- Храна и здравље ( навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у земљама света);  

- Потрошачко друштво;  

- Спортови и спортске манифестације;  

- Познати градови и њихове знаменитости, 

региони и земље у којима се говори  

циљни језик;  

- Европа и заједнички живот народа;  

- Регионалне специфичности језика 

(дијалекти, наречја);  

-Фронтални 

облик рада 

 

Групни 

облици рада 

-Индиви-

дуални 

облици рада;  

 

Комбинована 

метода рада: 

индивиду-

ални, 

групни,фрон-

тални и рад у 

паровима 

 

-Примена 

игара у 

настави 

страног 

језика  

 

-Примена 

аутентичних 

материјала у 

настави 

страног 

језика  

 

-Демон-

Слушање:  

-слушају краће 

аутентичне 

текстове 

(разговоре, 

интервјуе, описе, 

приче, песме) 

-бележе 

-одговарају на 

питања 

-допуњавају текст 

или табеле 

-решавају задатке 

вишеструког 

избора 

-извршавају 

упутства 

 

Говор: 

-играјуулоге (jeux 

de rôle) 

-описују 

-препричавају 

-извештавају 

-

припремајукраћеи

злагање 

-

учествујуудискуси

ји 

 

Срп- 

ски језик 

 

латин-

ски језик 

 

По завршетку разреда 

ученик:  

 

Слушање и читање  

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.  

Говор и писање  

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 
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и сазнања о функционисању 

страног и матерњег језика 

 

 Задаци наставе страног језика 

су да ученици:  

- буду оспособљени да у 

школској и ван школској 

свакодневници могу писмено и 

усмено да остваре своје намере, 

диференцирано и сходно 

ситуацији;  

- продубљују и проширују 

комуникативне способности и 

постављају основе за то да 

страни језик користе и после 

завршетка свог образовања, 

функционално, за студије, у 

будућем послу или даљем 

образовању;  

- стекну увид у језичку 

стварност и буду оспособљени 

да уоче контрасте и врше 

порђења у односу на сопсвену 

стварност;  

- упознају текстове из 

књижевности одређеног језика 

који су погодни за тумачење на 

страном језику и који 

омогућавају интерактивне 

процесе;  

- буду оспособљени да се у 

усменој и писаној 

комуникацији компетентно и 

самосвесно споразумевају са 

људима из других земаља, 

усвајају норме вербалне и 

невербалне комуникације у 

складу са специфичностима 

- Живот и дела славних људи (из света науке, 

културе, спорта, музике и друго).  

Језички садржаји  

Именичкагрупа  

- Слагање детерминанта са именицом у роду и 

броју, уз уочавање разлика у изговору  

и препознавање наставака у тексту. Употреба 

одређеног или неодређеног члана у 

најтипичнијим случајевима и главна правила о 

употреби именица без члана. Преглед 

детерминанта (изпрошлегодине) допунити: 

tous les déterminants possessifs; les déterminants  

indéfinis: chaque, autre, certain, quelques;  

Могућностиказивањапосесивности (поред 

adjectifs  

possessifs) ипомоћу à moi, à toi... итд.  

Глаголскагрупа 

- Перфекат – avec avoir et avec être - 

указивањенаслагањесапартиципомкадасетакви

случајевипојавеутексту.  

Имперфекат,футурпрви,кондиционалпрезента.  

Употребаимперфектазанесвршену (трајну)  

радњуупрошлостиипрошлогвременазасвршен

урадњу - уговорномјезику.  

Кондиционалсамоуфразама.  

Изрази:  

Il faut + инфинитив 

Il faut travailler.  

On doit + инфинитив 

On doit servir...  

Постављањепитања 

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

- Употребадвојезичнихречника 

стративно-

илустративне 

методе 

 

-Метода 

самосталног 

рада  

ученика  

 

-Методе које 

развијају  

дивергентно 

мишљење  

(проблемска 

настава,  

истраживачк

и рад)  

 

-Примена 

интернета у 

настави 

страног 

језика  

 

-Превођење, 

употреба 

двојезич-них 

и једнојези-

чних речника  

 

- употреба 

различитих 

средстава за 

рад: 

упитници, 

граматичка 

вежбања,  

песме, 

текстови, 

Читање 

-

читајуразличитевр

стетекстоваирегуј

увербалноиневерб

ално 

-

повезујунасловеса

деловиматекста 

-

дајунасловделови

матекста 

-

измешанефрагмен

тетекстасклапаусм

исаонецелине 

-

одговарајунапита

ња 

-

решавајузадаткеви

шеструкогизбора 

-решавајузадатке 

„тачно-нетачно“ 

-следеупутства 

 

Писање 

-

састављајуформал

ноинеформалнопи

смо 

-

осмишљавајуизве

штај, 

приказдогађаја, 

причу,  

-

учествујуупројект

нимзадацима 

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;  

- на граматички правилан 

начин говори о себи, 

својим осећањима, 

одморима и празницима, 

времену, школи 

- искаже своје мишљење о 

различитим темама 

- разговара о 

способностима и умећу 

- прихвата и одбија позива 

за излазак и сл. 

- разговар о филмовима 

које воли 

- напише своју биографију 

- даје упутства за 

правњеље кулинарских 

рецепата 

- разговара о 

карактеристикама свог 

града и других градова 

- пепричава туђе речи 

- разговара о спорту којим 

се бави или спорту који 

воли 

- говори о својим 

намерама и одлукама 

- даје савете и предлоге 

-опише своја искуства 

-тражи савет од пријатеља 

- пошаље честитку за 
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језика који уче, као и да 

наставе, у оквиру формалног 

образовања и самостално, 

учење другог и трећег страног 

језика;  

- изграђују и унапређују 

индивидуалне афинитете према 

вишејезичности;  

- у оквиру или изван школе 

активно се нађу у ситуацијама 

са људима који говоре други 

језик и који су из друге културе;  

- до краја четвртог разреда 

гимназије савладају први 

страни језик до нивоа Б1, 

односно Б1+, а други страни 

језик до нивоа А2+, односно Б1 

уколико се ради о страном 

језику који ученици настављају 

да уче у средњој школи пошто 

су га већ учили у основној 

школи.  

 

пројекти, 

играње улога 

 

(тема: новине) 

 

празник 
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Руски језик – други страни језик 

РУСКИ ЈЕЗИК – 2. РАЗРЕД, (други страни језик, шеста  година учења) 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци Садржај 

Начин остваривања 

садржаја 
(облици и методе рада) 

Активност 

ученика 

 

 

Корелација 

 

Исходи и oпште 

међупредметне 

компетенције 

Циљеви предмета су 

овладавање комуникативним 

вештинама и развијање 

способности и метода учења 

страног језик; развијање 

сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и 

естетских ставова;развијање 

општих и специфичних 

стратегија учења и критичког 

мишљења;развијање 

способности за самостално, 

аутономно учење, тражење, 

селекцију и синтезу 

информација до којих се 

долази самосталним радом и 

претраживањем изворника 

различитог типа (писани и 

електронски извори, 

самостална истраживања на 

терену, интервјуи 

итд.);стицање позитивног 

односа према другим језицима 

и културама, као и према 

сопственом језику и културном 

Реченица Реченица са субјектом 

типа мы с тобой (Мы с братом 

будем режать задачи). Реченице са 

атрибутом израженим придевима 

и присвојним заменицама у 

различитим падежима (Я читаю 

интересную книгу. Он думает о 

красивой девушке. У моего 

хорошего друга есть брат).  

Реченице с предикатом типа: 

должен, нужно, надо, 

неопходимо, готов + инфинитив 

(Я должен учиться. Мне нужно 

учиться. Я готов помочь тебе.)  

Реченице са прилошким 

одредбама за место израженим: а) 

генитивом и предлозима: у, 

около, вокруг, возле; б) 

акузитивом с предлозима под,за; 

в) инструменталом с предлозима: 

под, за, над, перед. Реченице с 

прилошким одредбама за време 

израженим: а) генитивом -

исказивање датума; б) акузативом 

с предлогом в; в) локативом с 

предлогом в.  

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 

(мини-дијалози, 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 представљају 

унапред припремљене 

аргументоване 

монологе са 

ограниченим трајањем, 

док су дискусије 

спонтаније и 

Ученик 

практично 

примењује 

стечена знања 

и активно 

учествује у раду 

на часу,повезује 

знања из 

различитих 

области, 

примењује 

научено у 

реалним 

ситуацијама, 

истражује, 

користи 

савремене 

технологије као 

извор 

информација 

 

матерњи језик, 

историја, 

историја 

уметности, 

музичкои 

ликовно 

образовање,  

 

По завршетку разреда 

ученик:  

- Уме да процени 

сопствену успешност у 

учењу; идентификује 

тешкоће у учењу и зна 

како да их превазиђе. 

- Ученик познаје 

специфичне 

карактеристике 

различитих модалитета 

комуникације (усмена и 

писана, непосредна и 

посредована 

комуникација, нпр. 

телефоном, преко 

интернета). 

- Уме да идентификује и 

адекватно представи своје 

способности и вештине 

("јаке стране");  

уме да напише CV и 

мотивационо писмо. 

истрајан и креативан 

начин. 

- Ангажује се у 
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наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на 

отвореност у комуникацији, 

стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и 

матерњег језика;усвајање 

знања из страног језика која ће 

ученику/ученици омогућити да 

се у усменој и писаној 

комуникацији компетентно и 

самосвесно споразумева са 

људима из других земаља, 

усвоји норме вербалне и 

невербалне комуникације у 

складу са специфичностима 

језика који учи, као и да 

настави, у оквиру формалног 

образовања и самостално, 

учење датог страног језика и 

других страних језика. 

 

-Циљ учења граматичких 

садржаја је обезбеђивање 

основе за успешну 

комуникацију на страном 

језику. Кроз наставу руског 

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 

Реченице с прилошком одредбом 

за циљ израженом инфинитивом 

(Нина оставалась в тени, чтобы 

взять туфли).Реченице с 

прилошким одредбама заузрок 

израженим инструменталом (уз 

глаголе типа болеть. Он болеет 

грипом.).  

Управни и неуправни говор  

Именице Промена именица 

женског рода на -ь (дочь, жизнь). 

Промена средњег рода на -мя 

(имя, время). Систематизација 

облика генитива множине свих 

типова именица.  

Заменице Промена придевских 

заменица (самый, любой).  

Придеви Дужи и краћи облик 

придева (красивый-красив, 

новый-нов, хороший-хорош). 

Атрибутивна и предикативна 

употреба придева (Пришла весна 

ясная и солнечная. Пахло полем, 

зеленели молодые рожь и 

пшеница). 

Бројеви Промена редних бројева.  

Глаголи Видски парови са 

различитим коренима: брать - 

бзятъ, говорить - сказать, 

класть - положить, ложиться - 

лечь, седиться - сесть.  
Перфекат глагола са основом на 

сугласник. Императив (1. л. мн., 3. 

л. јед. и мн.). Глаголи кретања: 

бегать - бежать, нести - носить.  

Прилози Прилози за количину 

типа: достаточно, немного, 

несколько.  
Предлози Најчешће 

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 

датим 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 

реализацији преузетих 

обавеза у оквиру групног 

рада на одговоран,  

дискусију заснива на 

аргументима. 

- Активно слуша и 

поставља релевантна 

питања поштујући 

саговорнике и сараднике, 

а  

остварењу заједничких 

циљева. 

- Конструктивно, 

аргументовано и 

креативно доприноси раду 

групе  

- Активно доприноси 

неговању културе 

дијалога, уважавању и 

неговању различитости и 

поштовању основних 

норми комуникације 
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знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора.  

-Оспособљавање ученика за 

функционално читање 

иразумевање различитих, 

узрасно и садржајно 

примерених врста текстова 

ради информисања, 

извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја 

(читање ради личног 

задовољства). 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и 

за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја. 

употребу језика. 

-Стицање и овладавање 

социокултурним 

компетенцијама неопходним за 

писану и усмену 

употребљавани предлози: у, 

около, вокруг, возде, для с 

генитивом; к са дативом; за, под с 

акузативом; за, под, над, перед с 

инструменталом. 

 

Изговор, читање, писање  
Током друге године учења руског 

језика ученици треба да:  

-  схвате систем обележавања 

мекоће у руском језику, као и да у 

потпуности савладају његову 

практичну примену;  

-  усвоје правилан изговор 

ненаглашених самогласника, 

посебно е, я;  

- овладају правилним изговором 

речи са сугласничким групама у 

којима се поједини сугласници не 

изговарају (здравствуй, солнце, 

сердце и сл.);  

 

писмена 

задатка.Предмет се 

реализује кроз следеће 

облике 

наставе:комуникативна 

настава страних језика 

уз примену облика рада 

у групама и 

паровима,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 
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Латински језик 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК -  2.  РАЗРЕД 

(2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви и задаци Садржај/ теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

Активност 

ученика 

Корела-

ција 

 

Исходи и опште 

међупредметне 

компетенције 

Циљ наставе латинског језика је:  

- оспособљавање ученика да правилно 

читају и пишу речи, краће речeнице 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 и правила ортографије;  

- уоче специфичности изговора и 

правописа у латинском језику; правилно 

читају и одређују основне функције речи у 

синтагмама /реченицама 

- самостално одређују врсте речи и 

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 

Глаголи  
Значење и употреба начина. 

Конјунктив у независним реченицама. 

Конјунктив свих  

времена у активу и пасиву глагола I-

IV конјугације и глагола III 

конјугације на -io.  

Конјунктив свих времена глагола esse.  

Сложенице глагола еssе.  

Депонентни и семидепонентни 

глаголи. Императив презента пасива.  

Глаголска имена: партиципи и 

герундив; герунд и инфинитиви.  

Перифрастична конјугација активна и 

пасивна.  

Verba anomala: ire, ferre, velle 

исложенице.  

Verba defectiva. Verba impersonalia.  

Синтаксаглаголскихимена 

(конструкције)  
Аблативапсолутнисаибезпартиципа.  

Акузативсинфинитивом (као 

објекатикаосубјекат).  

Номинативсинфинитивом.  

Синтаксареченица 
Независнареченица. Независно-

упитнареченица.  

Сложенареченицаиодносреченицауњо

ј. Начинузависнимреченицама. 

Consecutio  

-Фронтални 

-Интерактивни 

- Техникерада, 

нпр: 

погађањелицаил

ипредмета, 

играпоулогама, 

лингвистичкарад

ионица 

(проналажењеср

однихречи), 

илустровањелати

нскихпословица, 

заједничкоправљ

ењеилустровани

хматеријала 

(„зидне“ новине, 

насајтушколеили

друштвенојмреж

и, 

сазанимљивимде

таљимаознамени

тимРимљанима), 

читањеримскекњ

ижевности 

(упреводу), 

организовањемас

кенбала, 

облачењеримске

одеће 

запажа, 

упоређује, 

примењује, 

повезује, 

решава 

проблем, 

организује, 

повезује 

знања са 

другим 

областима, 

дискутује, 

ослања се на 

претходно 

искуство; 

активно 

приступа при 

излагању 

новог градива 

и изради 

задатака на 

часу;  

 

промишља 

критички;  

упоређује 

различита 

схватања;  

самопроцењу

је  напредак; 

историја,  

српски 

језик и 

књижевност 

 

ликовна 

култура, 

 

грађанско 

васпитање 

 

 

страни језик 

(францу-

ски) 

Ученик одређује 

односе речи у 

реченици  

- Препознаје и 

повезује односе у 

оквиру реченице или 

текста  

-Користи се речником  

-Разуме садржај и 

преводи текст  

-Расправља о темама 

из текстова 

уочавајући узрочно 

последичне везе  

-Усваја граматичке 

структуре  

-Усваја и богати 

вокабулар  

-Уочава сличности и 

разлика између 

латинског и српског и 

латинског и других 

страних језика  

-Разуме и преводи 

дати текст  

- Анализра реченице  

-Упознаје одређене  

сегменате римске 

културе  

-Учи латинске изреке 
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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  

temporum. Зависно-упитнереченице.  

ФиналнереченицеРеченицепосле verba 

postulandi, impediendi, timendi.  

Темпоралнереченице.  

Каузалнереченице.  

Концесивнереченице.  

Консекутивнереченице.  

Реченицеса quin.  

Компаративнереченице.  

Кондиционалнереченице.  

Релативнереченице.  

Писменизадаци: 

упрвомполугодиштупредвиђенјеједан

контролни (тест) иједан 

писменизадатак, 

удругомполугодиштудваписменазадат

ка (преводреченицасалатинског 

насрпскохрватскијезикиобратноилипр

еводлакшегконтинуираногтекстасалат

инског 

језикаузпомоћречника).  

Лектира: 

митовииримскелегендеуизбору.  

(затоћепослужит

ичаршави) 

иправљењеримск

ихјела 

(Апицијевкувар).  

Уциљуосавреме

њивањанаставе 

користићесе 

PowerPoint  

аргументује 

своје 

мишљење; 

сагледава 

ситуације из 

различитих 

углова 

 

и изразе,  

одломке из прозног 

текста или песме или 

неколико епиграма  
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Психологија 

ПСИХОЛОГИЈА, 2. РАЗРЕД 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви учења за предмет  Садржај 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма  

 

Активност 

ученика 

 

 

Корела-ција 

 Исходи и опште међупредметне компетенције 

Циљ наставе психологије 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:  

Стицање основних знања о 

методама и неким техникама 

које се користе у 

психолошким истраживањима, 

о вези психологије са другим 

наукама;  разумевања 

биолошкеи социјалне основе 

1.Уводни део:  

 

Предмет  и гране 

психологија 

Методе и технике 

психолошких 

истраживања 

Органске основе 

психичког живота 

2. Основне 

психичке појаве 

- психички 

процеси особине 

и стања: 

-опажање; 

-учење,  

-памћење,  

-заборављање;  

- мишљење; 

- емоције,  

- мотивација 

3.Личност 

-структура;  

-динамика;  

-развој; 

-црте 

Методе и 

технике: 

монолошка, 

дијалошка; 

самостални рад 

ученика, активно 

учење – 

proetcontra, 

дискусија;  

демонстрациона; 

дијалошка; 

критичко 

мишљење – 

стварање 

когнитивног 

конфликта 

самостални рад 

ученика,  

учење открићем 

техника грозда, 

писмени рад 

ученика 

пројектни задаци  

 

облици рада: 

фронтални и 

запажа, 

упоређује, 

примењује, 

повезује, 

решава 

проблем, 

организује, 

повезује знања 

са другим 

областима, 

дискутује, 

ослања се на 

претходно 

искуство; 

активно 

приступа при 

излагању 

новог градива 

и изради 

задатака на 

часу;  

 

промишља 

критички;  

упоређује 

Биологија;  

 

физика; 

ликовна 

култура 

историја,  

српски језик 

и 

књижевно-ст 

грађанско 

васпитање 

матема-тика 

 

музичка 

култура 

 

 

По завршетку разреда ученик: 

препознаје и селектује проблеме с којима може да 

се обрати психологу; 

препознаје и издваја питања која могу бити 

предмет психолошких истраживања; 

препознаје разлику између научног и лаичког 

приступа психолошким питањима/проблемима и 

први приступ претпоставља другом; 

информисано учествује, штити своја права и 

уважава обавезе уколико се нађе у улози испитаника 

у психолошким истраживањима и психолошкој 

процени и узима у обзир њихове резултате 

саопштене усмено или писмено од стране стручног 

лицаили након електронског тестирања; 

критички чита резултате психолошких 

истраживања приказане у медијима 

(укључујући интернет), научно-популарној и 

основној психолошкој литератури и извлачи њихове 

кључне практичне импликације; критички процењује 

психолошке податке приказане уз помоћ савремених 

информационих технологија и/или добијене 

основним статистичким анализама; 

прати и поспешује своје психичко функционисање 

(когницију, емоције и 

мотивацију), односно избегава и предупређује 

факторе који негативно делују напсихичке процесе и 
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психичког живота. 

развијање вештине критичког 

мишљења/однос 

здраворазумског и научног 

сазнања 

Стицање знања о основним 

психичким процесима; 

развијање става и вредности 

важних за живот у 

мултикултуралном друштву 

заснованих на уважавању 

различитости и родне 

равноправности;  

освестити сопствене процесе и  

доживљаје/понашања (учење; 

емоције; мотивација);  

примена знања у ситуацијама 

фрустрација и конфликата; 

-разумевање сложености појма 

личности 

-разумевање утицаја наслеђа,  

средине и личне активности на 

развој личности 

уочавање начина на који се 

особа интегрише у друштвену 

заједницу 

вештина самопосматрања и 

освешћивања сопствених 

личности(интелиг

енција; 

темперамент; 

карактер);  

-теорије личности 

-поремећаји 

психичког 

живота;  

-измењена стања 

свести;  

-ментална 

хигијена 

 

4.Особа у 

социјалној 

интеракцији 

 

- комуникација; 

-група; породица;  

- стилови 

управљања 

групом; 

- публика, 

мноштво, гомила;  

-ставови и 

вредности 

индивидуални; 

групни;  

рад у пару; 

радионица 

 

различита 

схватања;  

самопроцењуј

е  напредак; 

аргументује 

своје 

мишљење; 

сагледава 

ситуације из 

различитих 

углова 

 

особине; 

користи информационе технологије тако да 

избегне или умањи њихов негативни 

ефекат на психичко функционисање и здравље; 

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; 

примењује правила сарадње у 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 емоционалну подршку особама којима је то 

потребно; 

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 продукт; 

у комуникацији узима у обзир могућност грешака 

при опажању других људи и тиме предупређује 

могуће конфликте; 

развија и унапређује властиту иницијативност и 

предузетност и подстиче је код других; 

важне одлуке доноси одговорно и ослањајући се на 

знања о психичким процесима 

и особинама. 

има развијену емпатију; разуме себе и друге у 

свакодневним  животним ситуацијама;  
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промена у периоду физичког 

развоја;  

разумевање појма зрелости и 

нормалности; 

разумевање начина дејства 

психоактивних супстанци на 

личност,  

увиђање значаја превенције 

везане за узимање 

психоактивних супстанци;  

Стицање знања о врстама 

комуникације,одликама 

асертивне и невербалне 

комуникац. 

Стицање знања о врстама 

група, групној динамици, 

односима, групним нормама и 

руковођењу групом. 

Освестити свој положај и 

улоге у групама којима 

припада; 

развијање осетљивости за 

групни притисак;  

подстицати групни рад и 

изграђивање сарадње 

 

 

управља начином изражавања емоција на начин 

који је конструктиван 

толерантно прихвата различите погледе на исто 

питање и разуме тачку гледишта друге особе;  

идентификује тешкоће у учењу, зна како да их 

превазиђе. Уме да процени степен у којем је овладао 

градивом 

Ефикасно користи различите стратегије учења, 

прилагођава их природи градива и циљевима учења 

Активно слуша и поставља релевантна питања 

поштујући саговорнике и сараднике, а дискусију 

заснива на аргументима (Вештина сарадње ) 

Познаје различите врсте текстова и уме адекватно 

да селекционише читалачку дирекцију и стратегије 

читања 

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.  

Активно доприноси неговању културе дијалога, 

уважавању и неговању различитости и поштовању 

основних норми комуникације 

 Зна разлику између података и њиховог тумачења, 

зна да исти подаци, у зависности од контекста, могу 

имати различита тумачења и да тумачења могу да 

буду пристрасна.  

Изражава на афирмативан начин своје идентитете 

и упознаје друге са културама и традицијама са 

којима се идентификују поштујући различите и 

другачије културе и традиције  

Учествује у критичком, аргументованом и 

конструктивном преиспитивању рада групе и 

доприноси унапређењу рада групе  
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Историја 

ИСТОРИЈА, II РАЗРЕД 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви учења за предмет  Садржај 

Начин 

остваривања 

садржаја 

(облици и 

методе рада) 

Активност 

ученика 

 

 

Корелација 

 
Исходи и oпште 

међупредметне компетенције 

Циљеви наставе историје су: 

-Стицање хуманистичког образовања и 

развијање историјске свести; 

-Разумевање историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појаве 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,  разумевање 

мултикултуралности, развијање толеранције 

и културе аргументованог дијалога); 

-Оспособљавање за ефикасно коришћење 

ИКТ; 

Развијање свести о потреби сталног 

усавршавања и свести о важности неговања 

културно-историјске баштине. 

I тема: ЕВРОПА У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ  

– Крај античког света: сеоба 

народа и стварање „варварских” 

краљевина у Европи  

– Хришћанска црква до раскола 

1054. године  

– Настанак феудалног друштва  

– Живот у раном средњем веку  

-Византија од VII до XII века  

– Продори Викинга и Мађара, 

рађање Светог римског царства 

немачког народа  

– Култура раног средњег века  

 

II тема: НАСЕЉАВАЊЕ 

СЛОВЕНА НА БАЛКАН И 

СТВАРАЊЕ ПРВИХ 

СРПСКИХ ДРЖАВА  

– Досељавање Словена на 

Балканско полуострво  

– Покрштавање Ј. Словена и 

њихова рана писменост  

– Срби до XII века  

III тема: ЕВРОПА ОД XII ДО 

XV ВЕКА  

Фронтални; 

Групни; 

Рад у паровима; 

Индивидуални и 

комбиновани 

рад 

 

Вербалне 

(монолошко – 

дијалошка 

метода); 

Рад на тексту; 

Демонстративна 

(филм); 

Истраживачки 

(семинарски)  и 

писани рад; 

- активно 

учествује у 

раду:  

упчава 

упоређује 

анализира 

закључује 

сарађује 

аргументује 

дискутује 

- Организује 

прикупљену 

материју из 

литературе; 

- Повезује 

знања са 

другим 

областима; 

 

 

Српски језик 

и 

књижвност; 

Географија; 

Ликовна 

култура; 

 

По завршетку разреда 

ученик:  

-Именује најважније историјске 

догађаје, појаве, процесе и 

личности средњег века;  

- разуме прошлост сопственог 

народа, државе, региона, 

Европе и човечанства; 

-анализира утицај представа о 

прошлости на формирање 

модерног националног 

идентитета;  

-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 користећи 
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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;  

– унапређују вештине неопходне за 

индивидуални и тимски рад 

(комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...)  

– развијају одговорност, систематичност, 

прецизност и позитивни став према учењу  

 

– Настанак градова и 

универзитета  

– Крсташки ратови  

– Успон западноевропских 

монархија: Француска, Енглеска, 

Немачка  

– Феудално друштво 

– Живот у позном средњем веку  

– Однос државе и цркве у позном 

средњем веку  

– Култура западноевропског света 

у позном средњем веку  

– Словенски свет у позном 

средњем веку  

Култура позне Византије  

IV тема:  

СРБИ ОД XII ВЕКА ДО XV 

ВЕКА 

– Држава Немањића  

– Успон државе Немањића;  

привреда и друштво; улога српске 

цркве од XII до XV века  

– Култура српске средњов. 

државе  

– Постанак и развој босанске 

државе  

– Дубровник у средњем веку  

– Продор Турака на Балканско 

полуострво  

– Држава Лазаревића и 

Бранковића  

– Крај државне самосталности 

Србије и Босне  

– Зета за време Балшића и 

Црнојевића  

– Сеобе Срба  

ИКТ;  

-анализира историјску 

димензију и процењује значај 

уметничке баштине за изградњу 

индивидуалног и националног 

идентитета;  

 

-уме да изрази став и мишљење 

о одређеном тумачењу 

историјског феномена и да 

одреди врсту пристрасности 

(манипулација, пропаганда, 

стереотип…) 

-именује историјске периоде и 

зна редослед историјских 

периода 

- Препознаје узроке, елементе и 

последице историјских 

конфликата и криза са циљем 

развијања толеранције, културе 

дијалога и сензибилитета за 

спречавање потенцијалних 

конфликата. 

-Препознаје предрасуде, 

стереотипе, пропаганду и друге 

видове пристрасности у 

тумачењу историјских појава у 

историјским и савременим 

изворима информација. 

-Уочава елементе 

интеркултуралних односа и 

препознаје вредности друштва 

заснованог на њиховом 

неговању. 
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Географија 

ГЕОГРАФИЈА 2. РАЗРЕД 

(2. ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет Садржај 

Начин 

остваривања 

садржаја 

Актив-

ност 

ученика 

Коре-

лација 

Исходи и oпште међупредметне 

компетенције 

ЦИЉ наставе географије 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 и 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 

I      Увод у друштвену    

географију 

 

II      Карта и картографски  

метод у географији    

 

III     Становништво и 

насеља 

 

IV     Основне  

политичко-географске 

         карактеристике  

         савременог света 

 

-Фронтални 

облик рада  

-Групни облици 

рада  

-Индивидуални 

облици рада;  

-Комбиновани 

рад;  

-Вербално-

текстуалне  

Методе  

-

Демонстративно

-илустративне 

методе  

-Метода 

самосталног 

рада  

ученика  

-Методе које 

развијају и  

Дивергентно 

мишљење  

(проблемска 

настава,  

Истраживачки 

Ученик  

прати,   

посматра,  

бележи,  

уочава,  

анализира,  

дискутује,  

упоређује,  

повезује 

знања  

из 

различити

х области;  

црта;  

приме-

њује 

Физика 

 

 

Мате-

матика 

 

 

Истори-

ја 

По завршетку разреда ученик: 

 

- Разуме карту  и њене елементе 

и зна да је користи  

- Зна методе и технике картографског 

представљања као и појам размере  

- Рачуна удаљености на основу размера и 

размерника  

- уочава везу између развоја информационих 

технологија и формирања географских база 

података,  

- Зна  да наведе факторе демографског 

развоја у појединим историјским периодима  

- познаје облике природног кретања 

становништва и анализира факторе који на 

њих утичу,  

-  Издваја регије са специфичним типовима 

природног кретања и објашњава узроке и 

последице,  

- Зна факторе и показатеље просторног 

кретања становништва, препознаје типове 

миграција, успоставља узрочно -последичне 

везе,  

- Прати савремена кретања становиштва и 

доводи их у везу са друштвено-географским 

процесима  
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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 развијa 

мотивацију за  

самостално учење; - развијају 

способности за учење и образовање 

током целог живота и укључивање у 

међународне и професионалне процесе.  

 

V     Основне  

   економско-географске 

одлике светске привреде 

 

VI     Политичко-

географске,демографске и  

економско-географске 

одлике појединих делова 

света 

рад)  истражује, 

 

користи  

савремене 

технологи

је  

као извор 

информац

ија 

- успоставља узрочно - последичне везе 

између друштвено- географских процеса и 

промена у структурама становништва,  

- Зна каректиристике руралног и урбаног 

простора   

- Разуме утицај друштвеног система на 

организацију државе и њен развој, наводи 

примере, анализира и упоређује,  

- Познаје значај и улогу појединих држава у 

формирању политичке карте света, нација и 

привредном развоју,  

- Објашњава узроке, распрострањеност и 

последице колонизације и последице 

деколонизације,  

- Разуме факторе формирања и значај: УН, 

покрет несврстаних, НАТО и Варшавски 

пакт,  

-Уочава промене друштвеног уређења на 

политичкој карти настале кризом 

социјализма,  

- Зна шта је глобализација и сагледава 

последице  

- Зна размештај природних богатстава и  

потенцијала,  

- Анализира узроке и последице 

територијалних групација и интеграција 

 Ученик користи на одговарајући и 

креативан начин језик и стил комуникације 

који су специфични за поједине научне, 

техничке и уметничке дисциплине  
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Биологија 

БИОЛОГИЈА, 2. РАЗРЕД 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци  Садржај 

Начин остваривања 

садржаја  
(облици и методе рада) 

Активност 

ученика 

 

 

Корела

ција 

 

Исходи и опште међупредметне компетенције 

Циљ наставе биологије је да 

ученици развију биолошку, 

општу научну и jeзичку 

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:  

 Схватање значаја воде за 

живот биљака 

 Схватање значаја фотосинтезе 

и ћелијског дисања 

 Упознавање са примањем и 

значајом минералних 

елемената 

 Упознавање са развићем 

биљака 

 Упознавање са одликама 

хетеротрофних протиста 

 Проширивање знања о 

разноврсности животиња 

Физиологија 

биљака 

На почетку теме 

ученике упознати са 

циљевима и исходима 

наставе, односно  

учења, планом рада и 

начинима евидентирања 

и оцењивања. 

Облици наставе 

Предмет се реализује 

кроз комбинацију 

различитих облика 

наставног рада и врста 

наставе (фронтални и 

индивидуални; групни; 

рад у пару). 

Методе: 

монолошка, 

демонстрациона; 

дијалошка; учење 

открићем; дискусија 

Место реализације 

наставе 

Кабинет за биологију, 

универзална учионица, 

адекватни објекти 

изван школског  

Ученик прати, 

посматра, 

бележи, 

уочава, 

анализира, 

дискутује, 

упоређује, 

повезује знања 

из различитих 

области, 

примењује 

научено у 

реалним 

ситуацијама, 

истражује, 

користи 

савремене 

технологије 

као извор 

информација. 

физика, 

хемија 
По завршетку разреда ученик: 
-Рaзумe физиoлoшкe прoцeсeoргaнизaмa, њихoву 

пoвeзaнoст и aктивнo примeњуje тa знaњa зaoчувaњe 

свoг здрaвљa и нeпoсрeднeoкoлинe.  

-Знa хиjeрaрхиjу клaсификaциoних кaтeгoриja и 

примeњуjejeднoстaвнe кључeвe зa идeнтификaциjу 

живoг свeтa.  

-Рaзумe нa кojи нaчин пojeдини фaктoри нeживe и 

живe прирoдe утичу нaoргaнизмe (мeхaнизми 

дejствaaбиoтичких и биoтичких фaктoрa).  

-Знa дaoбjaсни кaкo рaзличити дeлoви eкo-систeмa 

утичу jeдaн нa други, a пoсeбнo у oднoсу нa циклусe 

кружeњa нajвaжниjих eлeмeнaтa.  

- зна кoje сe мeрe мoгу примeнити и нaoснoву кojих 

критeриjумa, у зaштити прирoдe и биoдивeрзитeтa.  

-Знa мeхaнизмe штeтнoг дejствa зaгaђуjућих 

мaтeриja нa мeдиjумe живoтнe срeдинe, пoслeдицe 

зaгaђивaњa пo живи свeт, кao и мeрe зa 

њихoвooтклaњaњe.  

 Познаје карактеристике основних заразних 

болести, њихове изазиваче и мере превенције.  

 Ученик проналази/осмишљава могућа решења 

проблемске ситуације.  

 Помоћу ИКТ уме да представи, оргaнизуje, 

структурира и форматира информације користећи на 

Морфологиј

а и 

систематика 

животиња 

 

 географ

ија 
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 комплекса. 

Оцењивање 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и писане 

провере знања, 

тестирања, израде 

презентација и 

пројеката, 

организовања и 

учествовања у 

дебатама) 

ефикасан начин могућности датог ИКТ средства 
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Математика 

МАТЕМАТИКА 2. РАЗРЕД 

(4. ЧАСА НЕДЕЉНО, 140 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет Садржај 

Начин 

остварива

ња 

садржаја 

Актив-

ност 

ученика 

 

 

Коре-

лација 

 

Исходи и oпште 

међупредметне компетенције 

Циљ наставе математике је 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 

Степеновање и кореновање  

Степен чији је изложилац цео број, операције; 

децимални запис броја у стандардном облику.  

Функција у = x
n
(nN)и њен график.  

Корен; степен чији је изложилац рационалан број. 

Основне операције са коренима.  

Комплексни бројеви и основне операције са 

њима.  

 

Квадратна једначина и квадратна функција  

Квадратна једначина са једном непознатом и 

њено решавање, дискриминанта и природа 

решења квадратне једначине.  

Вијетове формуле. Растављање квадратног 

тринома на линеарне чиниоце; примене.  

Неке једначине које се своде на квадратне.  

Фронтални 

облик рада  

 

Рад у 

паровима 

 

Групни 

облик рада  

 

Индивидуал

ниоблик 

рада 

 

Индивидуал

изирани 

облик рада 

 

Вршњачко 

подучавање 

 

Метода 

усменог 

излагања 

Ученик: 

слуша, 

пише, 

размиш-

ља, прати 

и 

анализира, 

уочава, 

повезује 

са 

претход-

ним  

искуст-

вом, 

повезује 

знања са 

другим 

областима

, запажа, 

повезује, 

увежба-ва, 

упоређу-

је, 

активно 

физика, 

хемија, 

ликовна 

култура, 

рачунарс

тво и 

информа

тика, 

психоло

гија 

По завршетку другог разреда 

ученик: 

 

- зна да израчуна вредност 

бројевног израза у коме се 

појављују сабирање, 

одузимање, множење, дељење, 

степеновање и кореновање и 

при томе по потреби користи 

калкулатор или одговарајући 

софтвер 

- зна да трансформише 

алгебарске изразе 

- анализира и скицира графике 

линеарне, квадратне, степене, 

експоненцијалне, логаритамске 

и тригонометријских функција  

- решава једначине и 

неједначине користећи својства 

елементарних функција  
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мишљење; 

 - развијају способности јасног и 

прецизног изражавања и коришћења 

основног математичко-логичког 

језика;  

- развијају способности одређивања 

и процене квантитативних величина 

и њиховог односа;  

- разликују геометријске објекте 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;  

Квадратна функција и њен график, екстремна 

вредност.  

Квадратне неједначине.  

Системи једначина са две непознате који садрже 

квадратну једначину (квадратна и линеарна, две 

чисто квадратне, хомогена квадратна и линеарна) 

- са графичком интерпретацијом.  

Ирационалне једначине  

 

Експоненцијална и логаритамска функција  

Експоненцијална функција и њено испитивање 

(својства, график).  

Једноставније (експоненцијалне једначине и 

неједначине.  

Појам инверзне функције.  

Појам логаритма, основна својства. Логаритамска 

функција и њен график.  

Основна правила логаритмовања, 

антилогаритмовање. Декадни логаритми. 

Примена логаритама у решавању разних задатака 

(уз употребу рачунара).  

Једноставније логаритамске једначине и 

неједначине.  

 

 

Хеуристичк

и разговор 

 

Дискусија  

 

Вербално-

текстуалне  

методе 

 

Демонстрат

ивно-

илустратив

не методе  

 

Методасамо

сталног 

рада  

ученика  

 

Обавезна су 

четири 

двочасовна 

школска 

писмена 

задатка са 

једночасовн

им 

исправкама  

учеству-

је, 

примењу-

је стечена 

знања, 

поставља 

питања, 

активно 

допринос

и раду, 

решава 

проблем 

- зна примену елементарних 

функција и њихових особина у 

другим наукама, техници, 

животу  

 

Ученик поседује следеће опште 

међупредметне компетенције:  

-  уме да процени сопствену 

успешност у учењу; 

идентификује тешкоће у учењу 

и зна како да их превазиђе. 

- уме јасно да искаже одређени 

садржај, усмено и писано 

- користи информационе 

технологије за чување, 

презентацију и основну обраду 

података 

-помоћу ИКТ уме да представи, 

оргaнизуje, структурира и 

форматира информације 

користећи на ефикасан начин 

могућности датог ИКТ 

средства. 

- испитујући проблемску 

ситуацију, ученик 

идентификује ограничења и 

релевантне карактеристике 

проблемске ситуације и разуме 

како су оне међусобно 

повезане. 
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- 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. 

Тригонометријске функције  

Уопштење појма угла; мерење угла, радијан.  

Тригонометријске функције ма ког угла; 

вредности тригонометријских функција ма ког 

угла, свођење на први квадрант, периодичност.  

Графици основних тригонометријских функција; 

графици функција облика: у= А sin (ах+b) и у= А 

соs (ах+b)  

Адиционе теореме. Трансформације 

тригонометријских израза (тригонометријских 

функција двоструких углова и полууглова, 

трансформације збира и разлике 

тригонометријских функција у производ и 

обрнуто)  

Тригонометријске једначине и једноставније 

неједначине.  

Синусна и косинусна теорема, решавање троугла. 

Примене тригонометрије (у метричкој 

геометрији, физици, пракси). 

- показује осетљивост за 

естетску димензију у 

свакодневном животу и има 

критички однос према употреби 

и злоупотреби естетике. 
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Физика 

ФИЗИКА 2. РАЗРЕД 

(2. ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет Садржај 

Начин 

остварив

ања 

садржаја 

Активност 

ученика 

 

Коре-

ла-

ција 

Исходи и oпште међупредметне 

компетенције 

Циљ наставе физике 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 

I Молекулско-кинетичка теорија 

гасова 1.Увод. Toплотно кретање 

молекула. Расподела молекула по 

брзинама. 2.Модел идеалног гаса. 

Притисак гаса. Температура.  

3.Једначина стања идеалног гаса. 

Изопроцеси и гасни закони.  

II Термодинамика 1.Унутрашња 

енергија и њена промена. Количина 

топлоте. Први принцип термодинамике. 

(П) 2.Рад при ширењу гаса. Топлотне 

капацитативности. Адијабатски процес. 

3.Повратни и неповратни процеси. II 

принцип термодинамике. Појам 

ентропије. 4.Основни принцип рада 

топлотних мотора. Коефицијент 

корисног дејства.  

III Основи динамике флуида 1.Увод. 

Једначина континуитета. 2.Бернулијева 

једначина. Toричелијева теорема. 

Питоова цев и млазница.  

Фронталн

и облик 

рада  

 

Групни 

облици 

рада  

 

Индиви-

дуални 

облици 

рада;  

 

Вербално-

тексту-

алне  

методе  

 

Демон-

стративно

-илустра-

тивне 

методе  

 

-Метода 

самоста-

активно 

учествује,  

уочава, 

дефинише,  

представља 

шемом или 

табелом;  

означава,  

објашњава, 

открива, 

процењује, 

истражује, 

изводи 

оглед, 

упоређује, 

категоризуј

е, 

изводи 

закључак, 

групише, 

налази 

решење, 

мери, 

процењује; 

примењује 

знања у 

Мате- 

мати- 

ка 

 

 

Хеми- 

ја 

По завршетку разреда ученик:   

- Дефинише основне појмове: мол, 

Авогадров број и апсолутна 

температура  

- илуструје кретање молекула, 

примерима који говоре у прилог 

Брауновог кретања  

- познаје основне особине идеалног 

гаса, 

 -објашњава порекло притиска у гасу  

- наводи примере који илуструју 

први и други принцип 

термодинамике  

- на примерима објашњава појам 

повратних и неповратних процеса  

- зна шта су флуиди и основне 

законе флуида у мировању  

- примењује Бернулијеве једначине  

- објашњава ширење тела помоћу 

међумолекулских сила  

- знс по чему се разликују тела која 

поседују/не поседују особину 

еластичности, врсте деформација и 

Хуков закон истезања  

- зна шта је наелектрисање и како 



Школски програм Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, 2018-2022 

143 
 

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 

законa;  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;  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. 

IV Молекулске силе и агрегатна 

стања 1.Основне карактеристике 

молекулских сила. Топлотно ширење 

чврстих тела и течности. 2.Еластичност 

чврстих тела. Хуков закон. 

(3.Вискозност течности. Површински 

напон. Капиларне појаве.  4.Фазни 

прелази. 

V Електростатика 1.Кулонов закон. 

Јачина електричног поља. Потенцијал, 

рад, напон. 2.Проводник у електричном 

пољу. Електрична капацитативност. 

Кондензатори. Енергија електричног 

поља. Еквипотенцијалност металне 

површине. Електрични капацитет 

проводника (зависност од величине и 

присуства других тела). – Зависност 

капацитативности од растојања плоча 

кондензатора и од диелектрика.  

VI Стална електрична струја 

1.Извори струје и електромоторна сила. 

Јачина и густина струје. Омов закон за 

део кола и електрична отпорност 

проводника. 2.Џулов закон. Омов закон 

за струјно коло. Кирхофова правилa.  

лног рада  

ученика  

 

-Методе 

које 

развијају  

дивергент

но 

мишљење  

(проблемс

ка 

настава,  

Истражив

ачки рад)  

свакодневн

ом животу 

узајамно делују два наелектрисња;  

- уочава сличност са гравитационим 

пољем и дефинише јачину поља и 

може да упореди Кулонов закон и 

Њутнов закон гравитације,  

- графички представља појаве  

- описује потенцијал, јединицу за 

потенцијал и напон  

- наводи шта је капацитет 

проводника, штаје кондензатор,  

-  зна да опише како настаје струја у 

проводнику  

- описује шта је отпор и наводи 

Омов закон  

- зна практичне примене Џуловог  

закона (нпр. у домаћинству)  

- зна да наведе Кирхофова правила  

 

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 
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Хемија 

ХЕМИЈА 2. РАЗРЕД 

(2. ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет Садржај 

Начин 

остваривањ

а садржаја 

Актив-ност 

ученика 

 

 

Коре-

лација 

 

Исходи и oпште 

међупредметне компетенције 

Циљ наставе хемије у гимназији је развој 

доменских хемијских знања, техничко- 

технолошких знања, развој општих когнитивних 

способности и комуникацијаких способности, 

као прирпема 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 супстнци њиховом структуром;  

разумеју условљеност својстава хемијског 

ПЕРИОДНИ СИСТЕМ 

ЕЛЕМЕНАТА Периодичност 

промене структуре и својстава 

елемената у Периодном систему 

елемената. Неметали, метали и 

металоиди у ПСЕ. 

ВОДОНИК Општа својства и 

распрострањеност водоника. 

Изотопи водоника. Значај и 

примена једињења водоника: 

вода, водоник-пероксид, 

хидриди. 

 

Елементи 1. Групе периодног 

система елемената  

Елементи 2. Групе периодног 

система елемената 

Елементи 13. Групе периодног 

систeма елемената 

Елементи 14. Групе периодног 

система 

Елементи 15. Групе периодног 

система елемената 

Елементи 16. Групе периодног 

система елемената 

Елементи 17. Групе периодног 

система елемената 

Фронтални 

облик рада  

-Групни 

облици рада  

 

Индивидуал

ни облици 

рада;  

Вербално-

текстуалне 

методе;  

Демонстрати

вно-

илустративн

е методе  

Метода 

самосталног 

рада  

ученика  

 

Методе које 

развијају  

дивергентно 

мишљење  

(проблемска 

активно 

учествује,  

уочава, 

дефинише,  

представља 

шемом или 

табелом;  

означава,  

објашњава, 

открива, 

процењује, 

истражује, 

изводи оглед, 

упоређује, 

категоризује, 

изводи 

закључак, 

групише, 

налази 

решење, 

мери, 

процењује 

 Ученици:  

разумеју периодни систем 

елемената и знају да врше 

логичку дедукцију својстава 

хемијских елемената на основу 

места у Периодном систему 

елемената 

 

Разумеће шта су то племенити 

гасови и каква им је примена.  

 

Ученици ће знати шта су то 

прелазни метали и научиће 

особине неких елемената од њих 

као и њихове особине и где 

имају примену.  

 

-уочавају хемијске аспекте 

загађења животне средине  

 

-знају како да спрече загађивање 

животне средине 

 

-спремни су да се укључе у 
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система његовим квалитативним саставом и 

квантитативним односом његових компоненти; 

 примењују основне хемијске концепте ( 

корпускуларни концепт, концепт одржања 

материје, концепт равнотеже, концепт 

развојности хемијских теорија) за тумачење 

хемијских структутура 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 

професионслном 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 

Елементи 18. Групе периодног 

система елемената - Упоредна 

својства племенитих гасова у 

групи. 

ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ 

ЛАНТАНИДИ И АКТИНИДИ 

Упоредна својства лантанида. 

Оксиди лантанида. Упоредна 

својства актинида. ХЕМИЈСКИ 

АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Хемијски 

загађивачи животне средине. 

Загађивање атмосфере. 

Загађивање воде. Загађивање 

земљишта. Хемијски отпад. 

настава,  

истраживачк

и рад)  

акције у корист заштите ћивотне 

средине 
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Рачунарство и информатика 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 2. РАЗРЕД  

(0 ЧАСОВА НЕДЕЉНО, 60 ЧАСОВА ВЕЖБИ ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет Садржај 

Начин 

остваривања 

садржаја  

Активност 

ученика 

 

Kорелација 
Стандарде oпштих међупредметних 

компетенција 

Упознавање и оспособљавање 

ученика за коришћење 

програма за израду табела, 

табеларна израчунавања и 

графичко представљање 

података из табела 

 

-Упознавање принципа 

представљања и обраде цртежа 

и слике на рачунару и 

овладавање техникама  

коришћења једног од 

графичких програма за обраду 

цртежа и слике; 

 

- Усвајање знања, резимирање 

запажања и искустава 

ученика у раду са звуком и 

видеом; 

 

1.Рад са табелама 

 

 

2. Рачунарска 

графика 

3. Мултимедија 

 

 

4. Напредно 

коришћење 

Интернета 

Облик рада: 

Фронтални; 

Индивидуални; 

Рад у пару; 

 

Методе: 

Вербалне 

(монолошко-

дијалошка); 

Демонстративна; 

Практичан рад; 

Комбиновани рад; 

 

 

- активно 

учествује у раду; 

- практично 

примењује стечена 

знања; 

- самопроцењује 

напредак; 

- повезује занања 

са другим 

областима 

(математика, 

статистика, 

физика) 

 

- повезује занања 

са другим 

 

 

математика 

-статистика 

 

-физика 

ликовна 

култура 

-нацртна 

геометрије; 

музичко 

васпитање; 

-француски 

језик (израда 

реклама у 

По завршетку разреда ученик:  

- поседује вештине корекције и обраде 

фотографије у AdobePhotoshop-у;  

- користи алатке приликом цртања 

основних графичких елемената у 

програму CorelDRAW 12;  

- поседује основна знања и вештине рада 

са графичким елементима 

- прави једноставне табеле и табеле по 

задатим критеријумима   

- зна да графички прикаже података из 

табеле уз помоћ графикона  

- на основном нивоу поседује технике 

монтаже видео материјала, звука, ефеката 

и натписа;  

-активно учествује у раду у малој групи  

-примењује стечена знања у другим 

наставним областима као и при изради 

домаћих задатака и презентација;  

- поседује основне технике креиранња 

алгоритамске блок шеме (линијска, 

разграната и циклична структура) ;  

-пише модуларне и добро структуиране 

програме, откривањем и отклањањем 

грешака у фази  
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- Овладавање основним 

техникама монтаже видео 

материјала, звука, ефеката и 

натписа; 

 

- Упознавање ученика са 

принциппима, предностима и 

недостацима употребе веб 

апликације и радом у облаку 

“cloudcomputing” и 

оспособљавање за рад са њима; 

 

областима; 

 

- активно 

учествује у раду; 

- практично 

примењује стечена 

знања; 

- самопроцењује 

напредак; 

- повезује занања 

са другим 

областима; 

- тимски рад; 

- сарадња; 

- критичко 

мишљење; 

- процена и 

самопрооцена; 

виду видео-

пројекта) 

превођења и извршавања програма;  

-успешно врши процену и самопроцену 

сопственог напредовања 

Поседује компетенције:  

- Користи табеларни и графички приказ 

података и уме да овако приказане 

податке чита, тумачи, примењује; 

- Помоћу ИКТ уме да представи, 

организује, структурира и форматира 

информације користећи на ефикасан 

начин могућности датог ИКТ средства; 

- Ефикасно користи ИКТ за комуникацију 

и сарадњу; 

- Уме да претражује, процењује 

релевантност и пузданост, анализира и 

систематизује информације у 

електронском облику користећи 

одговарајућа ИКТ средства; 

- Препознаје ризике и опасности при 

коришћењу ИКТ и у односу на то 

одговорно поступа; 
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Физичко васпитање 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - 2.РАЗРЕД 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 70 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци Садржај теме 
Методе и 

облици рада 

Активности 

ученика 

Корела- 

ција 

Исходи и опште међупредметне 

компетенције 

Циљ физичког васпитања је да се 

разноврсним и систематским 

моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно – 

образовним подручјима, допринесе 

интегралном развоју личности 

ученика (когнитивном, 

афективном, моторичком), 

развојумоторичких способности, 

стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним 

условима живота и 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 

АТЛЕТИКА: 

Трчања:усавршавање технике 

трчања  

Скокови:скок удаљ корачном 

техником.скок увис леђном 

техникаом 

Бацања:бацање кугле, једна од 

рационалних техника (ученице 4 

kg , ученици 5 kg  

 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И 

ТЛУ: 

 

Вежбе на тлу: за ученике и 

ученице: 

-  колут напред и колут 

назад; 

- став на шакама; 

 

Комбиновани 

облици рада:  

 

индивидуални,  

 

групни, 

 

фронтални и  

 

рад у паровима 

 

Методе рада:  

 

вербалне, 

 

 

Посматра, 

запажа, 

упоређује, 

примењује, 

повезује;  

 изводи; 

активно 

учествује у 

раду;  

 

самопро-

цењује  

напредак;  

 

организује;  

 

практично 

примењује 

 

 

Матема-тика;  

 

Физика; 

 

 

 

Биологија 

 

 

Психоло-гија 

По завршетку разреда ученик: 

- користи самостално корективне вежбе 

када су му потребне (услед дужег седења 

или неправилног држања тела);  

- зна правила спортске игре која се ради 

на настави;  

- самодисциплинован је када је у питању 

физичко здравље и редовно се рекреира; 

-укључује се у групне рекреативне 

активности због здравља, дружења и 

доброг расположења; 

-избегава нездраве навике (пушење, 

дрогу),као и неприхватљиве обклике 

понашања као што је насиље и 

деликвенција;  

- свакодневно планира време за учење и 

рекреацију;  

- правилно се  храни и довољно спава; 

- на школским такмичењима и као 

навијач одређеног клуба практикује 
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потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

- разумевање значаја и суштине 

физичког васпитања који је 

дефинисан општим циљем 

предмета (васпитно-образовно 

подручје); 

- 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: 

- развијање физичких способности 

- спортско - техничко образовање 

- повезивање физичког васпитања 

са животом и радом. 

- премета странце 

удесно (улево); 

Прескок:за ученике коњ у ширину 

висине 120 цм; за ученице 110 цм: 

- разношка 

 

СПОРТСКА ИГРА (ОДБОЈКА): 

 

- Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних елемената игре. 

 

- Даље проширивање и 

продубљавање техничко-тактичке 

припремљености ученика у складу 

са изборним програмом за дату 

игру.  

На основу претходних умења у 

техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје из 

спортске игре. Учествовање на 

такмичењима на нивоу одељења, 

школе и међушколских такмичења. 

демонстра-

тивна, 

 

комбинована. 

стечена 

знања и 

вештине 

 

ослања се на 

претходно 

искуство 

 

активно 

учествује у 

раду 

(извођењу 

вежби, 

групном и 

тимском 

раду);  

 

решава 

проблем у 

екипи/ 

групи 

фер игру и навијање у духу олимпијских 

вредности;  

-реагује на нетолерантно понашање 

својих другова у корист поштовања свих;   

-чува окружење у ком вежба и у којем 

живи; 

Ученик уме да планира време за учење 

и да организује процес учења и управља 

њим.  

Конструктивно, аргументовано и 

креативно доприноси раду групе, 

усаглашавању и остварењу заједничких 

циљева. 

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.  

Познаје могуће последице коришћења 

никотина, алкохола и других 

психоактивних супстанци.  
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Музичка култура 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 2. РАЗРЕД /гимназија општи тип 

(1. ЧАС НЕДЕЉНО, 35 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за 

предмет 
Садржај 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

 

 

Корела-

ција 

 

Исходи и опште међупредметне 

компетенције 

Циљ наставе музичка 

култура 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 

Развој романтизма у музици словенских земаља. 

 Словенски композитори у XIX веку Развој националних 

школа код Руса (Глинка, Бородин, Мусоргски, Римски - 

Корсаков, Чајковски), Чеха (Сметана, Дворжак) и код 

нас (Станковић, Маринковић, С. Мокрањац).  

Примери за слушање: Глинка - увертира за оперу 

"Руслан и Људмила"; Бородин - Половјецке игре из 

опере "Кнез Игор"; Мусоргски - смрт Бориса из "Бориса 

Годунова"; одломци из "Слика са изложбе": Римски - 

Корсаков - I став из свите "Шехерезада"; Чајковски - V 

симфонија, II став; VI симфонија, I и IV став; Клавирски 

концерт b-mollI став; одломци из балета "Лабудово 

језеро"; арија Ленског из III чина опере "Егвеније 

Оњегин", и сцена Татјаниног писма из II чина; увертира 

"1812"; Сметана - Вишехрад из циклуса "Моја 

домовина"; увертира за оперу "Продана невеста"; 

Дворжак 

- Симфонија из Новога света, III став; Концерт за 

виолончело h- 

moll, I став; Словенска игра (по избору). К. Станковић: 

Варијације на песму "Што се боре мисли моје", Српске 

 

Облици 

наставе 

Предмет се 

реализује 

кроз 

комбинацију 

различитих 

облика 

наставног 

рада и врста 

наставе 

(фронтални и 

индивидуалн

и; групни;  

рад у пару). 

 

Методе: 

монолошка, 

демонстраци

Ученик  

слуша,   

посматра,  

бележи,  

уочава,  

анализира,  

дискутује,  

упоређује,  

повезује 

знања  

из 

различитих 

области,  

истражује,  

користи  

савремене 

технологије  

као извор 

информа-

исто-

рија 

 

срп- 

ски ј. 

 

ликовна 

култура 

 

 

По завршетку разреда ученик:  

 препозна друштвено-

историјски и културолошки 

амбијент у коме се развијају 

различити видови музичког 

изражавања; 

– демонстрира познавање 

музичке терминологије и 

изражајних средстава музичке 

уметности у склопу 

предложених тема; 

– препозна обрађене музичке 

стилове и жанрове према 

основним карактеристикама; 

 препозна утицај ритуалног 

понашања у музици савременог 

доба (музички елементи, 

наступ...); 

– сагледа улогу музике у Србији 

у односу на европску музику у 

периоду романтизма; 

– препозна репрезентативне 

музичке примере 
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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 различитих 

епоха;  

- развију навике слушања 

музике, подстицање 

доживљаја и оспо за 

разумевање музике;  

- развију креативност у 

свим музичким 

активностима (извођење, 

слушање, истраживање и 

стварање музике);  

- упознају и изражајна 

средстава музичке 

уметности; - буду 

оспособљени за 

разликовање музичких 

стилова;  

народне песме (избор); Ј. Маринковић: Грм, Молитва, 

Чежња; С. Мокрањац: V и X руковет, Козар, Њест свјат 

(из Опела), Херувимска песма (из Литургије). Опера на 

почетку XX века Упознавање битних карактеристика 

опере на прелазу из XIX у XX век и најзначајнијих 

стваралаца и њихових дела. Пучини и веристи Избор 

дела за слушање: Пучини: Тоска (молитва Тоске из II 

чина, арија Каварадосија из III чина), Боеми (завршни 

дует из I чина); Леонкавало: пролог из "Пајаца"; 

Маскањи: Кавалерија рустикана (Интермецо). 

Упознавање главних карактеристика развоја музичког 

романтизма у музици југословенских народа, 

упознавање његових најзначајнијих представника 

слушањем њихових композиција. Импресионизам 

Упознавање основних особености импресионизма у 

музици, као и њихових главних представника и њихових 

дела. Опште карактеристике - Дебиси, Равел Избор дела 

за слушање: Дебиси: Месечина, Арабеске; Равел: 

Болеро, Дафнис и Клое (одломци). Музика XX века 

Упознавање главних стилских праваца у развоју музике 

XX века и најзначајнијих композитора и њихових дела. 

Стилски правци: експресионизам, додекафонија, 

неокласицизам, нова улога фолклора: Стравински, 

Шенберг, Хиндемит, Прокофјев, Шостакович, Бритн и 

Барток. Избор дела за слушање: Шенберг: пет комада за 

клавир, Пјеро месечар; 

Прокофјев: Класична симфонија, Ромео и Јулија 

(одломци); Бритн: Једноставна симфонија; Шостакович: 

V симфонија, Лењинградска симфонија; Стравински: 

Посвећење пролећа (одломак), Петрушка (руска игра); 

Барток: Концерт за оркестар (став), Гудачки квартети 

(избор).  

она; 

дијалошка; 

учење 

открићем; 

дискусија 

 

ција најзначајнијих представника од 

романтизма до музичке 

модерне; 

– анализира начине коришћења 

изражајних средстава, у 

одабраним музичким 

примерима,  из различитих 

култура, стилова и жанрова;  

–објасни  развој симфонијске 

поеме, концерта и симфоније у 

романтизму  и улогу и карактер 

ставова у сонатном циклусу; 

– повеже музичке облике са 

извођачким саставом; 

– објасни значај Вагнерове 

реформе опере; 

– изводи музичке примере 

користећи традиционалне и/или 

електронске инструменте, глас 

и покрет; 

– уочава у свакој од епоха 

међусобну повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима; 

– објасни како је музика повезана 

са дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/друштво; технологија 
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- развију навике за 

слушање уметничке 

музике; 

 - развију способност за 

самостално 

истраживање, односно 

стимулација подстицаја 

за даље истраживање;  

- уоче разлике карактера 

композиција;  

- препознају назива 

композиција након 

слушања истих, као и 

препознавање и 

именовање елементарних 

музичких елемената који 

се односе на динамику, 

темпо, облик дела;  

- формирају музички 

укус и адекватног 

музички доживљај 

музичког дела;  

- развију способности 

разликовања боје звука 

инструмената као и 

њихових састава; - 

разумеју корелације 

између избора 

извођачког састава, 

садржаја музике 

 

КЛАСИЧАН И САВРЕМЕНИ БАЛЕТ, УМЕТНИЦИ 

И МУЗ. ПРИМЕРИ Југословенска музика у XX веку 

Почеци развоја модерне музике - Коњовић, Милојевић, 

С. Христић, Избор дела за слушање: П. Коњовић: 

Триптихон из "Коштане", Нане кажи тајку - из збирке 

"Лирика" М. Милојевић: Четири комада за клавир 

(избор), Јесења елегија, Јапан - соло песме, Легенда о 

Јефимији за виолончело и клавир С. Христић: Прва 

свита из "Охридске легенде", Елегија, Поноћ, Вече на 

шкољу - соло-песме Ј. Славенски: Вода звира, 

Балканофонија (одломци), Симфонија Оријента 

(одломци), Други гудачки квартет ("Лирски") М. 

Тајчевић: Седам балканских игара (избор), Воспојте (из 

"Четири духовна стиха"), Три баладе Перице Керемпуха 

(избор) Музичка авангарда Лутославски, Пендерецки, 

Сакач, Келемен. Избор дела за слушање: Лутославски: 

Жалобна музика Пендерецки: Пасија по Луки 

(одломци), Тренос - жртвама Хирошиме Српска 

савремена музика Рајичић, Љ. Марић, Вучковић, 

Вукдраговић, Херцигоња, В. Мокрањац, Радић, 

Обрадовић, Избор дела за слушање: М. Ристић: Суита 

дјокоза (одломак) С. Рајичић: Трећи клавирски концерт 

(одломци), На Липару, циклус за глас и оркестар, Лисје 

жути - соло- песма Љ Марић: Песме простора (одломци) 

В. Вучковић: Буревесник (одломак) М. Вукдраговић: 

Везиља слободе В. Мокрањац IV симфонија (одломак), 

Еиде за клавир (избор) Одјеци, Соната за виолину и 

клавир (IV став) Д. Радић: Списак - циклус песама 

(избор), Гунгулице - мешовити хор, ћеле-кула (финале) 

А. Обрадовић: VI симфонија (одломци), Епитаф Н 

(одломак) Музичко стваралаштво и музички живот 

Србије у другом половини XX века Избор дела за 

записивања, штампања нота; 

физичка својства инструмената; 

темперација и заједничко 

свирање); 

– изрази доживљај музике 

језиком других уметности 

(плес, глума, писана или 

говорна реч, ликовна 

уметност); 

– објасни улогу свих актера у 

презентацији музичког 

дела/жанрова (композитор, 

извођач, кореограф, режисер...); 

– користи могућности ИКТ-а 

(коришћењем матрица, караоке 

програма, аудио снимака) за 

самостално истраживање, 

извођење и стваралаштво; 

– критички просуђује утицај 

музике на здравље; 

– поштује правила музичког 

бонтона. 
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слушање Е. Јосиф: Два псалма за клавир Д. Деспић: 

Хумористичке етиде К. Бабић: Хорске композиције 

(избор) Џез и остали жанрови Упознавање најважнијих 

карактеристика џеза и осталих жанрова у музици. Џез, 

забавна музика, мјузикл, рок, поп и панк музика; 

народна песма, грађанска песма, новокомпонована 

народна песма. Дела за слушање Гершвин: Порџи и Бес 

(одломци), Рапсодија у плавом Примери за наведене 

жанрове Мјузикл - карактеристике и примери Џ. 

Гершвин, Л. Бернштајн, Ђ. К. Меноти Музика као 

примењена уметност Филмска музика Сценска музика 

(В. Бароњан: Музика као примењена уметност, издање 

Универзитета уметности, Београд, 1981) СКУПНО 

МУЗИЦИРАЊЕ ХОР 
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Ликовна култура 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 2. РАЗРЕД 

(1. ЧАС НЕДЕЉНО, 35 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет Садржај 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

 

 

Корела-

ција 

 

Исходи и опште међупредметне 

компетенције 

Циљ наставе је: 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 будућим 

занимањима.  

Задаци наставе ликовне културе су да ученици:  

- унапреде знања о ликовним законитостима, 

процесима, техникама, материјалима и прибору;  

- развијају визуелно опажање, стваралачко 

мишљење, радозналост, машту и иновативност 

кроз разноврсне ликовне, проблемске и пројектне 

I ЦЕЛИНА  

 

1. ОПШТИ ДЕО  

 

Врсте ликовних и 

примењених уметности, 

простор. Перспектива 

(инверзна, линеарна, 

ваздушна).  

 

1.2. САМОСТАЛНО 

ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

 

Простор. Линеарна 

перспектива. Ваздушна 

перспектива.  

 

1.3. ЛИКОВНА ДЕЛА И 

СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ 

 

Рана и висока ренесанса.  

Барокна уметност. 

 

II ЦЕЛИНА  

 

1. ОПШТИ ДЕО  

 

- фронтални; 

 - рад у 

паровима; 

 - групни рад 

- рад на 

пројекту; 

 - самостални 

истраживачки 

рад;  

- кроз 

екскурзије, 

посете 

локалитетима, 

музејима, 

галеријама  и 

активно 

учешће у 

културним и 

уметничким 

манифеста-

Слуша 

прати 

анализира, 

памти, 

уочава, 

повезује са 

прет-

ходним 

искуством и 

другим 

пред-

метима 

 

објашњава 

демон-

стрира, 

 

Музичка 

култура;  

 

Српски 

језик и 

књижевно

ст; -  

 

Исто-рија; 

-  

 

Био-

логија; -  

 

Физика;  

По завршетку разреда ученик:  

- је радознао за различите 

садржаје, и разуме значај 

креативности стваралачког 

мишљења и иновативности, 

невезано за област деловања.  

- познаје основне појмове везана за 

предвиђене теме из историје 

уметности.  

- прикупља и повезује различите 

врсте информација како би 

разумео предвиђени наставни 

садржај.  

- има формиран позитиван став 

према достигнућима културе и 

уметности и значају савремене 

уметничке праксе за друштвени 

развој.  

-поседује  навику  да посећује 

изложбе и институције културе 

попут музеја, галерија итд.  

-показује да поседује критичку 

свест и критичко мишљење када 

анализира одређено уметничко 

дело.  

- оспособљен је за самостални и 
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задатке;  

- буду оспособљени да визуелно представљају 

свет око себе, сопствене идеје, ставове и емоције 

традиционалним и савременим медијима, да 

образлажу своје ставове и презентују своје 

радове;  

- буду оспособљени за самостални и тимски рад;  

- 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 радне средине;  

- буду оспособљени да стечена знања и умења 

примењују у настави других предмета, 

свакодневном животу, даљем школовању и 

будућем занимању.  

Боја у ликовној уметности. 

Валер као средство 

обликовања.  

 

1.2.САМОСТАЛНО 

ЛИКОВНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

 

Односи боја.  

 

1.3. ЛИКОВНА ДЕЛА И 

СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ  

 

Уметност 19. века.  

Импресионизам и 

постимпресионизам.  

Уметнички правци прве 

половине 20. века.  

Врсте и појаве у уметности 

у другој половини 20. века 

 

цијама и 

активностима- 

ваннаставне 

активности - 

ликовне групе; 

 

 Наставне 

методе: - 

Вербално-

текстуална 

(монолошка 

метода, 

дијалошка 

метода, метода 

рада са 

текстом); - 

Илустративно-

демонстра-

тивна; -  

 

хеуристички 

метод;  

 

 

препознаје 

именује, 

повезује са 

епохама, 

препознаје 

стил 

образлаже, 

само-стално 

ради, 

активно 

учествује на 

часу 

 

Хемија;  

 

Мате-

матика;  

 

Рачу-

нарство и 

информат

ика 

тимски рад.  

- поседује истраживачки дух.  

- способан је да визуелно 

представи сопствену идеју 

коришћењем традиционалних и 

савремених ликовних медија . 

 

 Повезује уметничка и културна 

дела са историјским, друштвеним 

и географским контекстом 

њиховог настанка.  

 Уме да анализира и критички 

вреднује уметничка дела која су 

представници различитих стилова 

и епоха, као и дела која одступају 

од карактеристика доминантних 

праваца.  

 Показује осетљивост за естетску 

димензију у свакодневном животу 

и има критички однос према 

употреби и злоупотреби естетике  

 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. 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Верска настава 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 2. РАЗРЕД 

(1 ЧАС НЕДЕЉНО, 35 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви и задаци Садржаји 
Начин 

остваривања 

Активности

ученика 

Корела

ција 

Исходи и међупредметне компетенције 

 

ЦИЉ верске наставе православног 

катихизиса јесте да пружи целовит 

православни поглед на свет и живот, 

уважавајући две димензије: историјску реалност 

Цркве и есхатолошки (будући) живот 

(димензију идеалног). То значи да ученици 

систематски упознају православну веру у њеној 

доктинарној, литургијској, социјалној и 

мисионарској димензији, при чему се излагање 

хришћанског виђења живота и постојања света 

обавља у веома отвореном, толерантном 

дијалогу са осталим наукама и теоријама о 

свету, којима се настоји показати да 

хришћанско виђење (литургијско, као и 

подвижничко искуство Православне Цркве) 

обухвата сва позитивна искуства људи, без 

обзира на њихову националну припадност и 

верско образовање. Све ово спроводи се како на 

информативно-сазнајном тако и на 

доживљајном и на делатном плану, уз настојање 

да се доктринарне поставке спроведу у свим 

сегментима живота (однос са Богом, са светом, 

са другим људима и са собом).  

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса су 

да код ученика:  

- развије отвореност и однос према Богу као 

Другој и другачијој Личности у односу на нас, 

као и отвореност и однос према другом човеку 

– Увод 

Специфичности наставе  

Православног катихизиса 

у  

средњој школи и 

гимназијама;  

II - Стварање  

света и човека  

Библијска сведочанства о  

стварању света и човека;  

Учење Цркве о стварању 

света  

и човека;  

Последице стварања ни из 

чега  

по природу и човека;  

Творевина и човеково 

место у њој;Свет је 

створен са циљем да 

постане Црква;  

III - Прародитељски  

грех 
Библијска и светоотачка  

сведочанства о  

прародитељском греху;  

-Последице 

прародитељског  

греха;  

Катихизација 

као 

литургијска 

делатност-  

заједничко је 

дело катихете 

(вероучитеља)  

и његових 

ученика.  

Фронтални 

облик рада  

-Групни 

облици рада  

-Индивидуални 

облици рада;  

Дискусија и 

дебата;  

Вербално-

текстуалне  

Методе  

Демонстративн

о-илустративне 

методе  

Метода 

самосталног 

рада  

Ученик  

прати,   

уочава,  

анализира,  

дискутује,  

упоређује,  

повезује 

знања  

и 

примењује 

научено у 

свакодневн

им 

 животним 

ситуаци-

јама, 

истражује,  

користи  

савремене 

технологије  

Истори

ја;  

 

ликовн

а и 

музичк

а 

култур

а 

По завршетку разреда ученик:  

- самопроцењује сопствено знање из 

градива православног катихизиса  

- Активно слуша и поставља релевантна 

питања поштујући саговорнике и 

сараднике, а дискусију заснива на 

аргументима.  

-Користи на одговарајући и креативан 

начин језик и стил комуникације који су 

специфични за поједине научне, техничке 

и уметничке дисциплине.  

- интерпретира учење Цркве о стварању 

света 

-аргументује да је човек икона Божија 

зато што је слободан 

-аргументује да је Бог створио свет са  

циљем да вечно живи у заједници са Њим 

  - разликује особености створеног и 

нествореног 

-Бира стил живота имајући на уму добре 

стране и ризике тог избора  

-објашњава појам прародитељског греха  

-сагледава последице прародитељског 

греха и начине његовог превазилажења 

- подстакнут је да се одговорније односи 

према природи 

-уочава значај покајања за своје спасење 

- уочава да се Бог у Старом и Новом 
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као икони Божјој, личности, такође, другачијој у 

односу на нас, те да се између ове две релације 

оствари узајамно зависна веза (свест о 

заједници);  

- развије способност за постављање питања о 

целини и најдубљем смислу постојања човека и 

света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас 

окружује и друго, као и за одговарање на 

питања у светлу православне хришћанске вере и 

искуства Цркве;  

- изгради способност дубљег разумевања и 

вредновања културе и цивилизације у којој 

живе, успона и падова у историји човечанства, 

као и достигнућа у разним областима 

стваралаштва (при чему се остварује 

комплементарност са другим наукама);  

- помогне у одговорном обликовању 

заједничког живота са другим, у изналажењу 

равнотеже између властите личности и 

заједнице, у остварењу сусрета са светом (са 

људима различитих култура, религија и погледа 

на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; 

најзад,  

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, 

створен за вечност, да су сви створени да буду 

причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност 

разумевања, преиспитивања и вредновања 

сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање.  

-Еколошки проблем као 

једна од последица 

човекове  

отуђености од Бога;  

IV – Свештена  

историја спасења (од 

Адама до  

Израиља)  

Тајна Христова у историји  

спасења;  

-Лични однос са Богом  

старозаветних патријараха 

и  

праотаца;  

-Праслике Христа и Цркве 

у периоду старозаветних 

праотаца.  

V - Свештена  

историја спасења (од  

Мојсија до Христа)  

Повезивање појмова: 

Стари и Нови Израиљ; 

Месија – циљ 

старозаветних  

ишчекивања;  

-Откривење Бога Мојсију;  

- Пасха;  

-Давид и Соломон;  

-Испуњење старозаветних  

пророштава у Исусу 

Христу;  

VI – Старозаветна  

ризница;  

Псалми Давидови;  

Пророк Илија  

Старозаветни списи у  

богослужењу Цркве.  

ученика  

Методе које 

развијају и  

Дивергентно 

мишљење  

(проблемска 

настава,  

Истраживачки 

рад)  

 

Оцењивање:  

описно 

оцењивање 

ученика  

 

каоизворин

формација 

посматра, 

учествује 

завету открива као Личност и да позива у 

заједницу са Њим 

- на примеру Каина и Авеља закључује да 

је свако убиство братоубиство 

-схвата да је за богопознање  неопходан 

лични сусрет са Богом 

-зна да је старозавена вера вера у Једнога 

Бога 

-уочава везу између догађаја из Старог и 

Новог Завета, где су старозаветни 

догађаји праслика 

Сина Божијег и новозаветне Цркве 

- упоређује и уочава сличности између 

Десет заповести и Христове заповести о 

љубави 

- промишља о сопственом месту у 

историји спасења  

-Ангажује се у реализацији преузетих 

обавеза у оквиру групног рада на 

одговоран, истрајан и креативан начин 

-Активно учествује у животу школе 

поштујући друге учеснике као аутономне 

и једнако вредне особе, критички и 

аргументовано учествује у разматрању 

отворених питања за која је 

заинтересован поштујући разлике у 

мишљењу и интересима и даје лични 

допринос постизању договора.  

-може да се, подстакнут примерима, 

смелије суочи са грехом самооправдања и 

грехом уопште  

-  је оспособљен за коришћење псалама у 

свом молитвеном животу 

-Изражава на афирмативан начин свој 

идентитет и поштује другачије културе и 

традиције и тако доприноси духу 

интеркултуралности   
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Грађанско васпитање 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, 2. РАЗРЕД 

(1 ЧАС НЕДЕЉНО, 35 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет  Садржај 

Начин 

остваривања 

садржаја 

програма  

Активност 

ученика 

 

 

Корела-

ција 

 

Исходи и опште међупредметне компетенције 

Усвајање вредности људских 

права: људског достојанствам 

слободе, једнакости и 

солидарности као предуслова 

за живот у демократском 

друштву. 

Знање   о развоју људских 

права и документима 

(Конвенција о правима детета) 

Разумевање природе 

људских/дечјих права; 

(универзална, неотуђива,  

недељива, недељива, 

непоништива, међузависна) и 

развијање спремности да се 

трага за конструктивним 

решењем 

Разумевање везе између права 

и одговорности; уочавање 

примене принципа 

партиципације; 

Уочавање личне одговорности 

Повећање осетљивости за 

препознавање ситуација 

кршења права. 

Повећање свести о кршењу 

права особа из осетљивих 

група. 

II разред 

1. Основнипојмови 

 

- Потребеиправа 

- 

Праваиправилауучиониц

и 

- Праваизакони 

- 

Међународнидокументио

заштитиправа: 

Универзалнадекларација

ољудским 

правимаиКонвенцијаопра

вимадетета...  

- Праваивредности 

 

2. 

Врстеправаиодносимеђу

правима 

 

- Врстеправа 

- Односимеђуправима 

- Сукобправа 

- Дечјаиљудскаправа 

3. Праваиодговорности 

 

- одговорностдеце/ 

 

Радионице 

Технике за 

загревање и 

упознавање 

 

Рад у малим 

групама 

Дискусија 

Рад на тексту 

Вршњачко 

подучавање 

Индивидуална 

симултана 

активност 

 

Размена и 

извештавање 

 

Радионица 

Рад у пару, рад у 

малим групама, 

размена у групи 

 

Студије случаја,  

Различите 

технике 

евалуације 

Запажа  

Упоређује  

Повезује  

 

Сарађује 

Активно 

учествује у 

раду  

Самопроцењује  

напредак 

Активно 

учествује у 

раду 

Уочава, 

анализира, 

повезује са 

претходним 

знањем 

Сарађује 

Уочава 

проблеме у 

окружењу која 

су у вези са 

правима детета 

Активно 

учествује у 

раду 

Сарађује 

Историја 

Социоло-

гија 

Психоло-

гија  

Филозо-

фија 

По завршетку разреда, ученик: 

штити сопствени идентитет и аутономију не 

угрожавајући друге; 

заступа интерес и добробит заједнице; 

реагује у ситуацијама кршења људских права користећи 

институције државе и 

друштва; 

у тиму/ групи изводи акције у школи и/или локалној 

заједници 

 

-Разуме основне појмове који му омогућавају активнo, 

компетентно, критичко и одговорно учешће у 

демократском друштву (нпр. демократија, владавина права, 

грађанска права и одговорности, људска, мањинска и 

дечија права, једнакост и равноправност).  

-Поседује осећај за праведност и 

 – Заступа неопходност слободе и једнакости у правима као 

основу за поштовање људског достојанства 

-Својим активностима у школи  и заједници афирмише дух 

толеранције, равноправности и дијалога.  

 -Залаже се за солидарност и учествује у хуманитарним 

активностима   

- Активно учествује у животу школе поштујући друге 

учеснике као аутономне и једнако вредне особе, критички 

и аргументовано учествује у разматрању отворених питања 

за која је заинтересован поштујући разлике у мишљењу и 

интересима и даје лични допринос постизању договора  

-познаје механизме заштите права и разуме сопствену 
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Упознавање са институцијама 

које се баве заштитом права 

Развијањеспремностидасеакти

вноангажујуурешавањепробле

мадеце/младих.  

Уочавањекораканеопходнихза

планирањеиизвођењеакције. 

Уочавањеразличитихначинаде

ловањаукористправа 

(индивидуалних, групних) 

Применаосновназнањаивешти

некојесунеопходне 

зарешавањепроблема, 

крозреализацијуконкретнихло

калнихакција. 

младих, 

-одговорностодраслих 

 

4. Кршење и заштита 

права 

 

- Кршењеправадетета 

- Заштитаправадетета 

5. Планирање и 

извођење акција 
(ушколи или локалној 

средини) у корист права 

 

- Сагледавањепромена 

- Партиципацијаушколи 

- изборианализапроблема 

-Израдапланаакције 

- 

Анализамогућихефекатаа

кције 

-

Приказианализаплановаа

кције 

- Евалуацијарада 

 

 Примењује 

претходно 

стечена знања 

Предлаже  

Сарађује 

Дискутује 

Аргументује 

Решава 

проблем 

Организује  

Анализира  

Самопроцењује  

напредак 

 

одговорност   за заштиту сопствених права и права других 

-Разуме основне појмове који му омогућавају активнo, 

компетентно, критичко и одговорно учешће у 

демократском друштву (нпр људска, мањинска и дечија 

права, једнакост иравноправност).  

-Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру 

групног рада на одговоран, истрајан и креативан начин ( 

 

-На конкретним животним примерима разликује праву од 

лажне партиципације 

-Активно учествује у животу школе поштујући друге 

учеснике као аутономне и једнако вредне особе, критички 

и аргументовано учествује у разматрању отворених питања 

за која је заинтересован поштујући разлике у мишљењу и 

интересима и даје лични допринос постизању договора.  

 

-Уочава (самопроцењује) које вештине је стекао и које је 

потребно да унапреди у циљу деловања у корист права 

детета 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ГИМНАЗИЈЕ ОПШТЕГ ТИПА 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

ЦИЉЕВИ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 

 

 развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу 

грађанина за живот у савременом друштву;  

 оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег 

образовања; 

 свест о важности здравља и безбедности; 

 оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;  

 поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавања различитости; 

 развој мотивације исамоиницијативеза 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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ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, 3. РАЗРЕД, гимназија општег типа 

4 ЧАСА НЕДЕЉНО, 144 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци Садржај теме 
Методе и облици 

рада 

Активности 

ученика 

Корела- 

ција 

Исходи и опште 

међупредметне 

компетенције* 

Циљеви наставе српског језика 

и књижевности:  

 

-Упознавање ученика са 

књижевноисторијским појавама 

и процесима, са  

репрезентативним делима 

српске и опште књижевности и 

са књижевним жанровима; 

-Проширивање и продубљивање 

знања и читалачких вештина,  

проширивање и продубљивање 

знања о српској и светској 

књижевности,  продубљивање 

општих знања о српском језику; 

-Развијање љубави према књизи 

и читању,  

-Унапређење функционалне 

писмености; 

 

Задаци: 

 развијање и неговање 

стваралачког и истраживачког 

духа у процесу учења и у 

А. КЊИЖЕВНОСТ  

I. МОДЕРНА  

Модерна у европској и српској 

књижевности и њени главни 

представници. Поетика модерне 

(импресионизам и симболизам).  

Шарл Бодлер: Везе, Албатрос  

Артур Рембо: Офелија 

Стефан Маларме: Лабуд 

Пол Верлен: Месечина  

Антон Павлович Чехов: Ујка Вања 

Богдан Поповић: Антологија новије 

српске лирике (Предговор)  

Алекса Шантић: Моја отаџбина, 

Претпразничко вече, Вече на шкољу 

Јован Дучић: Залазак сунца, 

Сунцокрети, Јабланови;  

Милан Ракић: Јасика, Искрена песма, 

Долап, Наслеђе;  

Сима Пандуровић: Светковина, Родна 

груда; 

Антун Густав Матош: Јесење вече, 

Notturno 

Бора Станковић: Коштана, Нечиста 

 

Фронтални облик 

рада 

 

-Групни облици 

рада  

 

-Индивидуални 

облици рада;  

 

-Дискусија и 

дебата  

 

-Вербално-

текстуалне  

методе 

(истраживачки 

задаци)  

 

Демонстративно-

илустративне 

методе 

 

-Метода 

Активно 

учествује у 

раду, 

упоређује и 

повезује 

стечена знања 

и искуства; 

 

практично 

примењује 

предходно 

стечена знања 

из историје 

старог света;  

 

 

 

 

 

повезује  

стечена знања 

из историје, 

музичке и 

ликовне 

 

Историја, 

верска 

настава 

 

 

 

 

 

Психоло-

гија 

 

ликовна 

култура 

 

 

По завршетку разреда, 

ученик:  

- 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.  

- Анализира издвојене 

проблеме у књижевном 

делу и уме да их 

аргументује примарним 

текстом.  

- Користи препоручену 

секундарну  

литературу 

(књижевноисторијску, 

критичку, аутопоетичку, 

теоријску) и доводи је у 

везу са књижевним 

текстовима предвиђеним 
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примени стечених знања;  

 даље развијање знања, 

вредности и функционалних 

вештина које ће моћи да 

користе у даљем образовању, у 

професионалном раду и у 

свакодневном животу;  

 развијање личног и 

националног идентитета и 

осећање припадности држави 

Србији;  

 формирање вредносних 

ставова којима се чува 

национална и светска културна 

баштина;   

 оспособљавање за живот у 

мултикултуралном друштву.  

 

Задаци наставе језика (знања о 

језику, способност служење 

језиком и васпитна улога 

наставе језика):  

 поштовање и неговање 

матерњег  (српског) језика, 

неговање традиције и културе 

српског народа, националних 

мањина, етничких заједница и 

других народа;  

 унапређивање културе 

комуникације у складу са 

поштовањем расне, националне, 

културне, језичке, верске, 

родне, полне и узрасне 

равноправности,  

крв  

Јован Скерлић: О Коштани 

Петар Кочић: Мрачајски прото, Јазавац 

пред судом 

II. МЕЂУРАТНА И РАТНА 

КЊИЖЕВНОСТ  

Европска књижевност у првим 

деценијама XX века (појам и 

особености и значај); манифести 

футуризма, експресионизма н 

надреализма; књижевни покрети и 

струје у српској књижевности између 

два рата (експресионизам, надреализам, 

социјална књижевност). Ратна 

књижевност.  

Владимир Мајаковски: Облак у 

панталонама (одломак) 

Федерико Гарсија Лорка: Романса 

месечарка  

Рабиндрант Тагора: Градинар(избор);  

Милутин Бојић: Плава гробница; Душан 

Васиљев: Човек пева после рата;  

Милош Црњански: Суматра, СеобеI 

део;  

Момчило Настасијевић: Туга у камену  

Иво Андрић: Ех роntо; 

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка, 

Колајне (избор)  

Исак Самоковлија: Рафина авлија; 

Вељко Петровић: Салашар;  

Растко Петровић: Људи говоре; Исидора 

Секулић: Госпа Нола 

Добриша Цесарић: Облак, Повратак 

Оскар Давичо: Хана (избор);  

самосталног рада  

ученика  

 

- Проблемска 

настава,  

 

истраживачки рад  

културе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно 

учествује у 

раду, 

адекватно 

користи 

постојеће 

знање, 

повезује га са 

новим 

градивом, 

активно 

учествује у 

изради 

задатака 

 

 

Активно 

приступа 

изради 

задатака на 

часу; 

Практично 

примењује 

стечено  

знање 

програмом.  

- Познаје 

књижевнотеоријску 

терминологију и 

књижевнотеоријска знања 

адекватно примењује у 

тумачењу књижевних дела 

предвиђених програмом.  

- Разликује методе 

унутрашњег и спољашњег 

приступа у интерпретацији 

књижевноуметничког и 

књижевнонаучног дела и 

адекватно их примењује 

приликом разумевања и 

тумачења ових врста дела.  

- Уочава и тумачи 

поетичке, језичке, естетске 

и структурне особине 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних текстова 

у оквиру школске лектире и 

изван школског програма;  

- Разуме основне елементе 

књижевности као дискурса 

(пореди нпр. 

присуство/одсуство 

приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и 

фиктивног итд.) у односу на 

остале друштвене дискурсе 

и та сазнања употребљава у 

тумачењу књижевних дела.  

- Примењује норму у вези с 
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 развијање толеранције и 

уважавања различитости и са 

поштовањем и уважавањем 

других језика и других култура.  

Задаци наставе књижевности 

(усвајање књижевних знања, 

развијање читалачких вештина 

и афирмисање васпитних 

вредности путем књижевности): 

 упознавање 

репрезентативних дела српске 

књижевне баштине и дела 

опште књижевности, њихових 

аутора, поетске и естетске 

вредности;  

 неговање и развијање 

читалачке компетенције и 

интерпретацијске вештине  

 развијање литерарних 

афинитета  и естетског укуса 

читање књижевна дела свих 

жанрова, вредновање, 

анализирање и критички осврт 

на њих;  

 усвајање хуманистичких 

ставова, уверења и система 

вредности;  

развијање моралног 

просуђивања, опредељивање за 

добро и осуду насилништва и 

нечовештва, одбацивање свих 

видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за 

развијање самосвести и личне 

Иван Горан Ковачић: Јама  

III. ЛЕКТИРА  

Избор из лирике европске модерне: 

(Рилке, А. Блок, Аполинер).  

Избор из међуратне поезије (Д. 

Максимовић, Р. Петровић, М. Дединац, 

Р. Драинац, С. Винавер). Франц Кафка: 

Процес; 

Ернест Хемингвеј: Старац и море; Иво 

Андрић: На Дрини ћуприја; Михаил А. 

Шолохов: Тихи Дон (избор)  

IV. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ 

ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, 

проширују, усвајају и систематизују 

основни 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, 

самопроцењује  

сопствени 

напредак 

грађењем речи (укључујући 

и гласовне промене у вези с 

грађењем речи); примењује 

постојеће моделе при 

грађењу нових  речи.  

- Користи се свим 

синтаксичким 

могућностима српског 

језика;  

- Има богат и разнолик 

лексички фонд.  

- Познаје лексичке 

механизме.  

- Пише новинарску вест, 

чланак, извештај, интервју, 

коментар, приказ 

књижевно-сценског или 

филмског дела; примењује 

правописну норму у 

случајевима предвиђеним 

програмом.  

-Композиционо и логички 

складно пише стручни 

текст на теме из 

књижевности и језика, као 

и новински чланак.  

 

- ученик активно 

конструише знање; уочава 

структуру градива, активно 

селектује познато од 

непознатог, битно од 

небитног; уме да резимира 

и елаборира основне идеје.  
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одговорности;  

 развијање емпатије према 

ближњима и одговорности 

према другом;  

 

симболистичка, импресионистичка); 

драмска ситуација; сценски језик 

(визуелни и акустични сценски 

знакови); публика, глумац, глума, 

режија, лектор, сценограф.  

Б. ЈЕЗИК  

I. ТВОРБА РЕЧИ  

Основни појмови о извођењу; основни 

појмови о творби сложеница;  

полусложенице;  

правописна решења.  

II. ЛЕКСИКОЛОГИЈА (са елементима 

терминологије и фразеологије)  

III. СИНТАКСА  

Реченице у ширем смислу, реченице у 

ужем смислу,  

речи (лексеме и морфосинтаксичке 

речи). 

Синтагме, основне конструкције  

предикатске реченице 

Прилошке одредбе.  

Безличне реченице. Реченице с 

логичким (семантичким) субјектом.  

Реченице с пасивном конструкцијом. 

Реченице с безличном конструкцијом.  

Типови атрибута. Апозитив и апозиција.  

IV. ПРАВОПИС  

Транскрипција речи из страних језика 

(основни принципи и примери).  

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА   

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Казивање и рецитовање напамет 

научених књижевноуметничких 

текстова.  

-ученик у комуникацији  

изражава своје ставове, 

мишљења, осећања, 

вредности и идентитете 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.  

 

- ученик вреднује примену 

датог решења, 

идентификује његове добре 

и слабе стране и 

формулише препоруке за 

наредно искуство са истим 

или сличним проблемским 

ситуацијама.  
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Извештавање о друштвеним и 

културним збивањима.  

Стилистика. Функционални стилови: 

публицистички.  

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Стилистика. Лексичка синонимија и 

вишезначност речи, избор речи 

(прецизност). Појачавање и ублажавање 

исказа; (фигуративна употреба именица, 

глагола и придева).  

Писмене вежбе: новинска вест, есеј и 

др. Приказ књижевно-сценског или 

филмског дела. Увежбавање технике 

израде писмених састава.  

Домаћи писмени задаци (читање и 

анализа на часу).  

Четири писмена задатка. 
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Енглески језик – први страни језик 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  за  3. РАЗРЕД(ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК, 11.ГОДИНА УЧЕЊА) 

4 ЧАСА НЕДЕЉНО, 144 ЧАСА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци 

 

Садржај теме 
Методе и 

облици рада 

Активности 

ученика 
Корелација 

Исходи и опште 

међупредметне 

компетенције 

 

Циљ наставе енглеског језика је:  

-овладавање новим језичким 

системом,  упознавање културе, 

обичаја и начина живота у 

Енглеској 

-овладавање комуникативним 

вештинама и развијање 

способности и метода учења 

страног језика 

-развијање сазнајних и 

интелектуалних способности 

ученика, његових хуманистичких, 

моралних и естетских ставова  

-развијање општих и специфичних 

стратегија учења и критичког 

мишљења   

 

Задаци наставе енглеског језика је:  

- упознање карактеристика система 

језика и језичких структура 

- усвајање правилног изговора и 

интонације 

- разумевање саговорника и усмено 

 

I РЕЧЕНИЦА  

1. Сложена реченица  

а) номиналне клаузе  

б) релативне клаузе  

в) адвербијалне клаузе  

г) погодбене реченице  

- обнављање и утврђивање три типа погодбених 

реченица  

- Погодбене реченице са unless у споредној 

реченици  

II ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  

а) Одређени члан са прилошким суперлативом, 

компаративом пропорције, испред имена зграда, 

институција  

Одређени генерички члан уз придеве да означи 

нацију  

б) Нулти члан у паралелним структурама hand in 

hand, cheek to cheek и др.  

2. Именице  

а) Множина именица (плуралиа тантум, 

релативни плуралиа тантум облици, синкретизам 

једнине и множине, небројиве именице у 

функцији бројивих  

б) Збирне именице  

- са глаголом у множини (people, cattle, police и 

 

Комбиновани 

облици рада: 

индивидуални, 

групни,фронталн

и и рад у 

паровима 

 

Средстава за 

рад: Flashcards, 

questionnaires, 

lexical games, 

grammatical 

exercises, projects 

 

Методе рада: 

вербалне 

(монолошка и 

дијалошка) рад 

на тексту, 

демонстративна, 

 

-активно 

учествује у 

раду, 

повезује 

стечена знања 

и искуства 

-практично 

примењује 

предходно 

стечена знања 

- идентификује 

речи и повезује 

их са значењем 

-идентификује 

врсте речи и 

глаголска 

времена 

-слуша ауди 

снимак, разуме 

и писмено или 

усмено 

препричава 

или одговара 

на питања 

-чита текст, 

 

-српски језик 

-страни језици 

-латински језик  

-историја 

-географија 

-биологија и 

заштита 

животне 

средине  

-информатика 

-физичко 

васпитање 

-психологија 

-социологија 

 

По завршетку разред ученик: 

-може да разуме главне теме 

разговора који се воде о 

њему познатим темама и 

основ већине радио и 

телевизијских програма 

- може да састави 

једноставан текст о темама 

са којима се сусреће , те 

може да опише своја 

искуства и амбиције и 

планове, као и да наведе 

разлоге својих ставова и 

планова које има 

- може да разуме текст који 

описује нека осећања, 

догађај или писма која су му 

упућена 

-може да преприча укратко 
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излагање о  темама из 

свакодневног живота 

-оспособљавање  за давање 

информација о  себи, свом дому,о 

земљи и њеним културно-

историјским тековинама 

- овладавање техником гласног 

читања и читања у себи и 

разумевање текстова о темама из 

свакодневног живота, текстова са 

научно-популарним садржајем 

- упознавање са начином живота 

народа чији језик уче и тековинама 

њихове културе и цивилизације 

- изградња свест о потреби сарадње 

и толеранције међу народима 

- овладавање методама за даљи 

самостални рад на богаћењу и 

усавршавањустеченог језичког 

знања 

.  

др.)  

- са глаголом у једнини и множини (family, team и 

др.)  

в) конверзија именица-глагол  

3. Заменички облици  

а) Заменице 

- Безлична употреба личних земаница множине 

(we, you, they)  

- Општа лична заменица ONE  

- Неодређене заменице (some, somebody, someone, 

something; any, anybody, anyone, anything)  

б) SO као објекат глагола hope, believe, think, 

suppose и др.  

I hope so. I believe so. I don΄t think so.  

4. Придеви  

а) Компаратив једнакости и неједнакости  

б) Партиципи  

5. Бројеви  

Означавање нуле у различитим контекстима:  

- О (у бројевима телефона, соба и др.)  

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

а) Време и аспект глагола - обнављање 

б) The Present Perfect Tеnse са значењем 

будућности  

в) The Future Perfect Tense  

г) Непотпуни глаголи  

- са инфинитивом перфекта  

SHOULD – идиоматске употребе (Р)  

д) Конструкције са WOULD/USED TO за 

изражавање радње која се понављала у 

прошлости  

ђ) Герунд 

- са присвојним облицима(Р)  

- после израза  

- после глагола continue, go on, prefer, avoid и др.  

е) Објекат са инфинитивом  

ж) Causative have/get  

з) Двочлани глаголи (фразални и предлошки)  

игровне 

активности 

разуме, 

одговара на 

питања 

-повезује све 

теме са својим 

искуством 

-усваја и 

увежбава нове 

речи 

-пише саставе 

на задату тему 

-попуњава 

молбе и 

упитнике 

-размењује 

мишљења и 

искуства са 

друговима у 

пару или групи 

на теме које се 

обрађују на 

часу 

-гледа видео 

снимак и 

писмено или 

усмено реагује 

на њега 

-ради диктат 

-подстиче 

ученике који су 

повученији да 

се укључе у 

рад и слободно 

користе 

енглески језик 

у 

комуникацији  

 

 одређену књигу или филм и 

да наведе реакције везане за 

њих 

-поседује довољан богат 

фонд речи да може да прича 

не само о свакодневним 

темама већ и о актуаелним 

друштвеним темама које су 

му блиске 

- може да прати једноставна 

предавања и разуме неке 

једноставне техничке 

информације, попут 

упутстава за коришћење 

опреме са којом се 

свакодневно сусреће 

- може да разуме већину 

садржаја штампаних медија , 

али и аудио материјала који 

чује преко локалних радио 

станица уколико снимак није 

превише брз и компликован 

- може да прегледа дуже 

текстове и у њима нађе 

тражену информацију  

- може да изложи одређени 

проблем и затражи 

адекватно решење 

- може неприпремљен 
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2. Прилози  

а) Конверзија предлога и прилога  

б) Прилози изведени са -ly, уз промену значења.  

IV ТВОРБА РЕЧИ  

Префикси и суфикси за творбу именица 

co-, dis-, in-, mis-, over-; -dom, -hood, -ness, -ful, -

ment, -tion, -th  

V ФОНОЛОГИЈА  

Померање акцента при промени врсте речи 

(PERmit, per-MIT)  

VI ЛЕКСИКОЛОГИЈА  (Идиоми и фразе) 

VII ЛЕКСИКОГРАФИЈА (Структура и 

коришћење речника синонима и речника 

изговора) 

VII ЛЕКСИКОГРАФИЈА (Структура и 

коришћење речника синонима, речника изговора ) 

 

 приступити разговору 

уколико му је тема блиска, те 

да веома успешно одржава 

квалитета разговора и јасно 

искаже своја осећања и 

ставове 

- може да приликом одласка 

код лекара кратко и јасно 

опише све симптоме које 

евентуално има како би му 

била пружена адекватна 

помоћ 

- може да ради презентацију 

уз детаљне и јасне описе 

-може да написе краћи 

извештај или есеј 

-може да хвата белешке 

током предавања уколико је 

тема блиска, а предавања 

јасна и разговетна 
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Француски језик – први страни језик 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  за  3. РАЗРЕД(ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК, 11.ГОДИНА УЧЕЊА) 

4 ЧАСА НЕДЕЉНО, 144 ЧАСА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци 

 
Садржај теме 

Методе и 

облици 

рада 

Активности 

ученика 

Корела-

ција 

Исходи и опште 

међупредметне 

компетенције* 

 

Циљ и задаци  

Циљ наставе страног језика је 

овладавање комуникативним 

вештинама и развијање 

способности и метода учења 

страног језика; развијање 

сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и 

естетских ставова; развијање 

општих и специфичних 

стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање 

способности за самостално, 

аутономно учење, тражење, 

селекцију и синтезу 

информација до којих долази 

кроз самосталан рад и 

претраживање изворника 

различитог типа (писани и 

електронски извори, самостална 

истраживања на терену, 

интервјуи, итд.); стицање 

позитивног односа према 

Пасивнеконструкције 

Par + агенс 

L´énergie solaire est captée par les végétaux.  

-de + агенс 

Dans la guerré, le peuple fut saisi d´un élan inoui  

- безагенса 

La lune s´est formée, il y a au moins 4,5 milliards d´années.  - être 

nommé + им.  

Il est nommé secrétaire.  

Инверзија- 

будућидајеинверзијауупитнимреченицамаобрађенауовомразреду

указатина:  

- сложенуинверзију 

Votre ami n´est-il pas venu?  lequel de  

Lequel de ces peintres préférez-vous?  

комбинацијусаquel  

Dans quelle mesure le journal peut être utile comme source 

historique.: упитнуреч + инф.  

Pourquoi répondre? Comment réagir?  

- субјекат + заменица 

Depuis quand m´attendez-vous?  

субјекат + именица: Qui est cet homme?  

Инфинитив- 

активизиратиинфинитивуфункцијиобјектаиизаглаголаперцепциј

енапоменутиху I и II разреду:  Il croit partir demain.  

Комбинов

ани 

облици 

рада:  

индивидуа

лни, 

групни, 

фронталн

и и рад у 

паровима 

- употреба 

различити

х 

средстава 

за рад: 

Flashcards, 

questionna

ires, etc. 

-  

lexicalgam

es, 

grammatic

alexercises

, projects 

Методе 

Слушање:  

-слушају 

краће 

аутентичне 

текстове 

(разговоре, 

интервјуе, 

описе, приче, 

песме) 

-бележе 

-одговарају 

на питања 

-допуњавају 

текст или 

табеле 

-решавају 

задатке 

вишеструког 

избора 

-извршавају 

упутства 

Говор: 

-играјуулоге 

(jeux de rôle) 

-

 По завршетку разреда 

ученик:  

Kандидат почетник 

 

А1 Може да разуме и 

користи свакодневне 

познате изразе и веома 

једноставне фразе у 

циљу задовољења неке 

конкретне потребе. 

Може да се представи, да 

представи друге, да 

тражи и даје 

информације о себи и 

другима, нпр. где живи, 

које људе познаје, ствари 

које поседује. Може да 

комуницира на 

једноставан начин 

уколико саговорник 

говори полако и јасно и  

спреман је да  пружи 

помоћ .  

 

А2 Може да разуме 
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другим језицима и културама, 

као и према сопственом језику 

и културном наслеђу, уз 

уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у 

комуникацији; стицање свести 

и сазнања о функционисању 

страног и матерњег језика 

 

 Задаци наставе страног језика 

су да ученици:  

- буду оспособљени да у 

школској и ван школској 

свакодневници могу писмено и 

усмено да остваре своје намере, 

диференцирано и сходно 

ситуацији;  

- продубљују и проширују 

комуникативне способности и 

постављају основе за то да 

страни језик користе и после 

завршетка свог образовања, 

функционално, за студије, у 

будућем послу или даљем 

образовању;  

- стекну увид у језичку 

стварност и буду оспособљени 

да уоче контрасте и врше 

порђења у односу на сопсвену 

стварност;  

- упознају текстове из 

књижевности одређеног језика 

који су погодни за тумачење на 

страном језику и који 

On les voit s´intéresser au développement de la biologie.  

Функцијасубјекта 

Raisonner bien est le devoir de tous les hommes instruits.  

Функцијаатрибута 

L´essentiel est de savoir aborder le problème.  

инф. констр. са à / de  

Arrive-t il à comprendre tout?  

Il lui arrive d´oublier ses lunettes.  

(обратитипажњуназначењеглагола)  

L´homme apprit à représenter les choses très tôt.  

faire  

Les échantillons apportés de la Lune font penser que le sol lunaire est 

inhomogène.  

Il a fait construire sa maison par un architecte connu.  

laisser + nf.  

Il se laisse convaincre par son ami.  

Партициппрезента 

Je l´ai écouté jouant du piano.  

Герундив 

Je l’ai ecoute en jouant du piano.  

On n´invente qu ´en travallant.  

Партиципнереченице 

- временска 

Séjournant en France il a visité le Louvre.  

- узрочна 

Les shoses étant plus complexes nous garderons de porterdes 

jugements téméraires. Je me suis arrété en voyant auto devant moi.  

- релативна 

La chlorophyllée est un pigment donnant aux plantes leur couleur.  

Партиципперфекта 

- сложенипартицип 

ayant parlé - étant sorti - s´étant arrêté.  

Партиципскареченица 

- временска 

рада: 

вербалне(

монолошк

а и 

дијалошка

), рад на 

тексту, 

демонстра

тивна, 

игровне 

активност

и 

учествујууин

тервјуу 

разговарају 

-описују 

-преприча-

вају 

-извешта-вају 

-

припремајукр

аћеизлагање 

-

учествујууди

скусији 

-

анализиракњ

ижевнитекст 

-радепројекат 

- дебата 

Читање 

-

читајуразлич

итеврстетекст

оваирегујувер

балноиневерб

ално 

-

повезујенасло

весаделовима

текста 

-

дајунасловде

ловиматекста 

-резимирају 

-

реченице и фреквентне 

фразе и изразе у вези са 

непосредним окружењем 

и искуствима (основне 

информације о 

породици, куповини, 

локалној географији, 

професијама, итд.). 

Може да комуницира у 

оквиру једноставних и 

рутинских задатака који 

захтевају једноставну и 

директну размену 

информација у вези са 

познатим и рутинским 

стварима. Може да 

једноставним 

реченицама изрази 

информације о себи, 

непосредном окружењу, 

и о основним потребама. 

 

Напредни кандидат 

 

 

B1 Може да разуме 

кључна значења инпута 

представљеног у јасној и 

стандардној форми, о 

темама које познаје и 

које се односе на 

различите познате 

аспекте живота и рада. 

Може да се снађе у 
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омогућавају интерактивне 

процесе;  

- буду оспособљени да се у 

усменој и писаној 

комуникацији компетентно и 

самосвесно споразумевају са 

људима из других земаља, 

усвајају норме вербалне и 

невербалне комуникације у 

складу са специфичностима 

језика који уче, као и да 

наставе, у оквиру формалног 

образовања и самостално, 

учење другог и трећег страног 

језика;  

- изграђују и унапређују 

индивидуалне афинитете према 

вишејезичности;  

- у оквиру или изван школе 

активно се нађу у ситуацијама 

са људима који говоре други 

језик и који су из друге културе;  

- до краја четвртог разреда 

гимназије савладају први 

страни језик до нивоа Б1, 

односно Б1+, а други страни 

језик до нивоа А2+, односно Б1 

уколико се ради о страном 

језику који ученици настављају 

да уче у средњој школи пошто 

су га већ учили у основној 

школи.  

 

Ayant dormi trois heures, je fus réveillé.  - узрочна 

Epuisé par le travail je ne pouvais pas dormir.  

Безличнеконструкције 

- Униперсоналниглаголи 

il fait - il pleut - il faut  

Etre + придев: il est possible, il est probable 

(указатинасубјектив)  

- униперсоналне 

Manque-t-il quelque chose à votre bonheur?  

конструкцијесаde / à  

Il convient de respecter l`autorité. 

Il reste à apprendre la dernière leçon.  

Субјунктив - обновитисадржајеусвојенеу I и II разреду, 

активноусвојитисубјунктивпрезентаиуказатинајављањеовогначи

наутзв. безличнимконструкцијамаиизаизвеснихглагола. 

Обрадитиупотребе: - са que  

Venez que je vous donne mon livre.  

Il est temps que vous pensiez à votre travail.  

Croyez-vous qu`il soit capable de le faire?  

- изавезника 

Bien qu´il parle haut, je ne l´entends pas.  

- 

урелативнимреченицамапослесуперлативаидругихречиврху

нскогзначења; 

послепостављањанекогзахтевауглавнојреченици 

C´est la plus belle ville que j´aie jamais vue. Il n´y est personne qui 

puisse répondre à cette question. On cherche une dactylo qui sache le 

français et l´anglais.  

Кондиционалнереченице - изражавањехипотетичности 

- иреалностусадашњости 

S´il était ici maintenant, je serais heureux.  

- иреалноступрошлости 

S´il avait travaillé, il aurait réussi à l´examen.  

Номинализација - 

измешанефра

гментетекста

склапаусмиса

онецелине 

-

одговарајуна

питања 

-

решавајузада

ткевишеструк

огизбора 

-

решавајузада

тке „тачно-

нетачно“ 

-

следеупутств

а 

-

читајукњиже

внетекстовеи

разговарајуо

њима 

-

радедраматиз

а-цијутекста 

Писање 

-

састављајуфо

рмалноинефо

рмалнописмо 

-описују 

-осмиш-

љавајуизвешт

већини ситуација које су 

могуће током путовања 

кроз регионе где се 

циљни језик говори. 

Може да произведе 

једноставан текст који 

следи принципе 

логичног излагања на 

познате теме или теме од 

посебног значаја за датог 

ученика. Може да опише 

догађаје, искуства, снове, 

наде и амбиције и да 

кратка образложења 

својих мишљења и 

планова.  

 

B2 Може да разуме 

основне идеје 

комплексног текста који 

се  бави  како 

конкретним, тако и 

апстрактним темама. 

Може да користи језик са 

нивоом флуентности и 

спонтаности који 

омогућава неометану 

комуникацију са 

изворним говорницима 

(без већег труда са једне 

или друге стране). Може 

да произведе јасан, 

детаљан текст о 

различитим темама и 
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обновитикоришћењеименицеуместозависнереченицекојесуоб

рађенеу II разреду.  

Dès que l´exposition fut ouverte, il partit.  

Après l´ouverture de l´exposition, il partit.  

глагол - именицасаистимкореном 

construire - la construction  

réaliser - la réalisation  

succéder - la succession  

Бројеви: Читањеразломака, математичкихзнаковаирадњи, 

квадратикубумерама.  

ФОНЕТИКА 

Основнесамогласничкеопозиције(lit/lu/loup) исл.  

Везивањеусловљено"h aspiré" и "h muet".  

Интонацијареченице 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Најважнијесеријесинонима, хомонимаиантонима(G. 

Gougenheim, Le français fondamental).  

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Структураречникасинонима, антонимаихомонима, 

каоифразеолошкогречникаислужењењима. 

ај, 

приказдогађај

а, причу,  

-раде на 

пројектним 

задацима. 

 

објасни своје мишљење о 

нечему представљајући 

предности и недостатке 

различитих мишљења. 
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Руски језик – први страни језик 

 

РУСКИЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК, 3. РАЗРЕД (11. година учења) 

4 ЧАСА НЕДЕЉНО, 144  ЧАСА ГОДИШЊЕ 

Циљеви учења за 

предмет  
Садржај 

Начин 

остварива

ња 

садржаја  

(облици и 

методе 

рада) 

Активнос

т ученика 

 

 

Корелаци

ја 

 

Стандарди и oпште 

међупредметне 

компетенције 

Циљеви предмета су 

овладавање 

комуникативним 

вештинама и развијање 

способности и метода 

учења страног језик; 

развијање сазнајних и 

интелектуалних 

способности ученика, 

његових хуманистичких, 

моралних и естетских 

ставова;развијање општих 

и специфичних стратегија 

учења и критичког 

мишљења;развијање 

способности за 

самостално, аутономно 

учење, тражење, селекцију 

и синтезу информација до 

којих се долази 

самосталним радом и 

претраживањем изворника 

Реченица Једночлане реченице (Весна. Гроза! Ночь. Вечерело.) 

Могућности трансформација једночланих реченица у двочлане 

реченице и обрнуто. Даљи рад на трансформацијама 

партиципских конструкција у сложену реченицу и обрнуто. 

Даљи рад на трансформацијама зависно-сложених реченица у 

простопроширене и обрнуто. Глаголска рекција - 

систематизација (Я стану врачом, юристом... Мы долго ждали 

гостей. Саша привык к новому классу. Благодарю тебя, вас и 

сл.).    

Именице Род непроменљивих именица (метро, кафе, кофе, 

такси, мадам, Баку, Токио и сл.). Именице придевског и 

партиципског порекла (зодчий, столовая, насекомое, 

учащийся). Именичке абревијатуре. Двојаки облици множине 

са различитим значењем (листья-листы, меха-мехи, образы-

образа, учители-учителя). Преглед најтипичнијих суфикса за 

грађење именица (преподаватель, студентка, любимец, 

футболист).  

Заменице Систематизација заменица. Посебну пажњу 

посветити упитним, одричним, општим и неодређеним 

заменицама.  

ПридевиПридеви пореклом од партиципа (писање -ЕН и -ЕНН-

), од заменица и бројева. Преглед најтипичнијих суфикса 

Предмет се 

реализује 

кроз 

следеће 

облике 

наставе: 

комуникати

вна настава 

страних 

језика уз 

примену 

облика рада 

у групама и 

паровима 

(мини-

дијалози, 

игра по 

уогама, 

симулације 

итд) 

додатних 

средстава у 

 

Слуша и 

реагује на 

налоге 

и/или 

задатке у 

вези са 

текстом 

намењени

м развоју 

и провери 

разумевањ

а говора. 

 

практично 

примењује 

стечена 

знања 

и активно 

учествује 

у раду на 

часу, 

матерњи 

језик, 

историја,  

музичка  и 

ликовна 

култура, 

информат

ика 

 

Поред стандарда за 

предмет (страни језик), 

настава руског језика 

развија и следеће 

међупредметне 

компетенције са којима 

ученик:  

 

 

- Уме да процени 

сопствену успешност у 

учењу; идентификује 

тешкоће у учењу и зна 

како да их превазиђе. 

 

- Ученик познаје 

специфичне 

карактеристике 

различитих модалитета 

комуникације (усмена и 

писана, непосредна и 

посредована 
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различитог типа (писани и 

електронски извори, 

самостална истраживања 

на терену, интервјуи 

итд.);стицање позитивног 

односа према другим 

језицима и културама, као 

и према сопственом језику 

и културном наслеђу, уз 

уважавање различитости и 

навикавање на отвореност 

у комуникацији, стицање 

свести и сазнања о 

функционисању страног и 

матерњег језика;усвајање 

знања из страног језика 

која ће ученику/ученици 

омогућити да се у усменој 

и писаној комуникацији 

компетентно и самосвесно 

споразумева са људима из 

других земаља, усвоји 

норме вербалне и 

невербалне комуникације 

у складу са 

специфичностима језика 

који учи, као и да настави, 

у оквиру формалног 

образовања и самостално, 

учење датог страног језика 

и других страних језика 

-Циљ учења граматичких 

садржаја је обезбеђивање 

основе за успешну 

придева (деревянный, кожаный; молчаливый, студенческий, 

величавый, праздничный).  

Бројеви Систематизација бројева (посебно основних, редних и 

вишечланих).Специфичности употребе и значења броја один 

(один словарь, одни сани, жить в одном доме).   

Глаголи Пренесена значења простих и префиксалних глагола 

кретања у појединим облицима. Преглед најтипичнијих суфикса 

и префикса за грађење глагола (по-, на-, вы-, до-; -ива-, -ыва-, -

ова-,  -ирова- и др.). Систематизација усвојених глагола који се 

рекцијски разликују одеквивалентних глагола у матерњем 

језику (рус. - срп.: поблагодарить кого – захвалити коме, 

простить кого – опростити коме, смеяться над кем,чем – 

подсмевати се коме, чему; исмевати кога, шта; взяться за 

работу – латити се посла и сл.). 

Прилози Систематизација прилога. Посебну пажњу посветити 

начинским и околносним прилозима (как? каким образом? 

где? куда? внизу, утром, почему? зачем?).     

Предлози Систематизација предлошко-падежних конструкција 

по семантичком принципу (за исказивање објекатских, 

просторних, временских, узрочних, циљних, начинских, 

атрибутивних и других односа – кроз систем добро планираних 

и организованих комуникативних вежби).  

Везници: Систематизација везника уз систематизацију 

независно-сложених и зависно-сложених реченица 

(прости/примарни, мотивисани и вишечлани везници: а, и, да, 

или; где, когда, если хотя; потому что, чтобы, с тех пор как 

итд.).  

Реченични модели Реченичне моделе уведене у наставу током 

претходних разреда обнављати тако да ученици постану свесни: 

а) да се један исти смисао (значење, однос) у руском језику 

може исказати средствима различитог нивоа; б) да се један те 

исти смисао често на различите начине исказује у руском језику 

и матерњем језику ученика. У IV разреду посебну пажњу 

посветити, пре свега у облику вежби, следећим моделима и 

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 

 

У сваком 

разреду 

планира се 

израда два 

писмена 

задатка. 

 

 

повезује 

знања из 

различити

х области, 

примењује 

научено у 

реалним 

ситуација

ма 

 

 

истражује, 

користи 

савремене 

технологи

је као 

извор 

инфор-

мација 

 

израђује 

паное, 

презентац

ије, зидне 

новине, 

постере за 

учионицу, 

 

 

организује 

тематске 

вечери и 

сл;  

 

комуникација, нпр. 

телефоном, преко 

интернета). 

 

- Уме да идентификује и 

адекватно представи 

своје способности и 

вештине ("јаке стране");  

уме да напише CV и 

мотивационо писмо. 

истрајан и креативан 

начин. 

 

- Ангажује се у 

реализацији преузетих 

обавеза у оквиру 

групног рада на 

одговоран,  

дискусију заснива на 

аргументима. 

 

- Активно слуша и 

поставља релевантна 

питања поштујући 

саговорнике и 

сараднике, а  

остварењу заједничких 

циљева. 

 

 

- Конструктивно, 

аргументовано и 

креативно доприноси 

раду групе  
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комуникацију на страном 

језику. Кроз наставу 

руског 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. 

 

-Оспособљавање ученика 

за разумевање усменог 

говора.  

-Оспособљавање ученика 

за функционално читање 

иразумевање различитих, 

узрасно и садржајно 

примерених врста текстова 

ради информисања, 

извршавања упутстава и 

остварења естетског 

њиховом стилском диференцирању:  

Субјекатско-предикатски односи  

а) Реченица с глаголом представлять собой у предикату: 

Геометрическая фигура представляет собой часть плоскости. б) 

Реченице с глаголима иметь, иметься у предикату: Мы имеем 

фотографии нашей планеты, сделанные из космоса. в) Реченице 

са аналитичким глаголским предикатом: Данные подвергаются 

обработке в ЭВМ.  

Објективни односи:Објекат уз негиране глаголе.Он не имеет 

права так говорить. Разве ты не знаешь эту девушку?  

Просторни односи Реченице с прилошким одредбама за место, 

правац, одвајање од места и трасу (систематизација) Идите вниз. 

Мы были внизу. Они пришли снизу. Много таких памятников 

вокруг нас. Я тебя буду ждать около памятника. Мы повесили 

зеркало над умывальником.Солнечные лучи проходят 

сквозь/через стекло. Они долго жили за границей. Они приехали 

из-за границы. К реке нужно было идти по лесу/лесом. Наши 

книги лежат там на столе. Откуда ветер, оттуда и счастье. 

Временски односи  

а) Реченице с прилошком одредбом за време.Он родился 15 мая 

1971 года. Он родился в 1971 году. За несколько дней до начала 

войны он приехал домой.Он пришёл перед началом урока. Это 

было два года тому назад.б) Сложена реченица  

Прежде чем ты будешь отвечать, хорошо подумай.Перед тем 

как объявили войну, он видел её на хуторе. Пока жена готовила 

завтрак, Данилов вышел в город. 

Циљни односи а) Реченице с прилошком одредбом за циљ и 

намену . Я иду в аптеку за лекарством. Я иду в аптеку купить 

лекарство. С целью измерения силы применяют динамометр. б) 

Сложена реченица Чтобы определить направление, нужен 

компас.Для того, чтобы они поняли нашу правду, мы должны 

идти вперёд. 

Узрочни односи а) Реченица с прилошком одредбом за 

узрок.Товарищи почему-то не пришли. Благодаря помощи 

дебатује, 

аргументу

је и 

изражава 

мишљење 

на  

пригодне 

теме 

 

усмено 

излаже 

 

пише 

текстове 

различити

х врста и 

дужине и 

степена 

тежине 

 

 

 

 

 

- Активно доприноси 

неговању културе 

дијалога, уважавању и 

неговању различитости 

и поштовању основних 

норми комуникације. 
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доживљаја (читање ради 

личног задовољства). 

- 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко 

излагање и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику. 

 

-Оспособљавање ученика 

за писање краћих текстова 

различитог садржаја. 

употребу језика. 

-Стицање и овладавање 

социокултурним 

компетенцијама 

неопходним за писану и 

усмену  

 

 

 

друга, я выполнил задание. Он одсуствовал по 

болезни.Благодаря помощи товарища, мы приехали вовремя. б) 

Сложена реченица Так как было шумно, мы ничего не могли 

понять. Он не пришёл в школу, потому, что заболел. 

Условни односи Сложена реченица  

Если нагревать тела, то они расширяются. В случае, если за 

вами кто-нибудь прилипнет, то пускай видит, куда вы пошли. 

Если бы вся любовь была счастливой, то не было бы песен о 

любви. 

Атрибутивни односи Реченице са конгруираним и 

неконгруираним атрибутом. Учитель проверил ученические 

тетради. Учитель проверял тетради учеников. Это чемпион мира 

по шахматам. По стенам висели английские и французские 

гравюры.Стоят и те трое, хмурые все.Над деревней спустились 

сумерки, синие, тёплые, тихие.  

Управни и неуправни говорДва начина преношења туђих 

исказа/других лица (систематизација, кроз систем вежби у 

различитим ситуацијама).     

Ортографија Обнављање основних правописних правила. 

Употреба запете код зависно-сложених и независно-сложених 

реченица, издвојених обрта, уводних и уметнутих речи и 

реченица, сложених везничких израза (у поређењу с матерњим 

језиком). Транслитерација руских речи латиницом. 

Лексикологија Прелазак речи из једне категорије у другу. 

Стилска функција идиома и фразеологизама.Руске реалије (у 

поређењу с матерњим језиком).Стилска обојеност речи. 

Разликовање стилова изражавања. 

ЛексикографијаЕнциклопед. речници и eнциклоподије. 

 

  



Школски програм Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, 2018-2022 

177 
 

Енглески језик – други страни језик 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -  3.  РАЗРЕД  (ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК- СЕДМА  ГОДИНА УЧЕЊА) 

(2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви и задаци 

 

Садржај теме 
Методе и 

облици рада 

Активности 

ученика 
Корелација 

Исходи и опште 

међупредметне компетенције 

 

Циљ наставе енглеског језика је:  

-овладавање новим језичким 

системом,  упознавање културе, 

обичаја и начина живота у 

Енглеској 

-овладавање комуникативним 

вештинама и развијање 

способности и метода учења 

страног језика 

-развијање сазнајних и 

интелектуалних способности 

ученика, његових 

хуманистичких, моралних и 

естетских ставова  

-развијање општих и 

специфичних стратегија учења и 

критичког мишљења   

 

Задаци наставе енглеског језика 

је:  

- упознање карактеристика 

система језика и језичких 

структура 

- усвајање правилног изговора и 

интонације 

 

I РЕЧЕНИЦА  

1. Сложена реченица  
а) Релативне клаузе  

б) Адвербијалне клаузе:  

- за поређење  

- за место  

- за време  

2. Слагање времена  

3. Неуправни говор  
а) слагање времена у потврдној реченици 

(глагол главне реченице у једном од прошлих 

времена)  

б) слагање времена у упитној реченици (глагол 

главне реченице у једном од прошлих времена)  

4. Питања  
а) You will come, won´t you?  

б) Учтива питања 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан  
а) Одређени члан испред презимена у множини, 

испред назива музичких инструмената, у 

предлошким фразама  

б) Неодређени члан у узвичним реченицама  

в) Нулти члан уз називе спортова и игара  

2. Именице  
- Адјективална употреба именица  

- Плуралија тантум  

3. Заменички облици  

 

Комбиновани 

облици рада: 

индивидуални, 

групни,фронталн

и и рад у 

паровима 

 

Средстава за 

рад: Flashcards, 

questionnaires, 

lexical games, 

grammatical 

exercises, projects 

 

Методе рада: 

вербалне 

(монолошка и 

дијалошка) рад 

на тексту, 

демонстративна, 

игровне 

 

-активно 

учествује у 

раду, 

повезује 

стечена знања 

и искуства 

-практично 

примењује 

предходно 

стечена знања 

- идентификује 

речи и повезује 

их са значењем 

-идентификује 

врсте речи и 

глаголска 

времена 

-слуша ауди 

снимак, разуме 

и писмено или 

усмено 

препричава 

или одговара 

на питања 

-чита текст, 

разуме, 

одговара на 

 

-српски језик 

-страни језици 

-латински 

језик  

-историја 

-географија 

-биологија и 

заштита 

животне 

средине  

-информатика 

-физичко 

васпитање 

-психологија 

-социологија 

 

По завршетку разред ученик: 

-може да разуме главне теме 

разговора који се воде о њему 

познатим темама и основ 

већине радио и телевизијских 

програма 

- може да састави једноставан 

текст о темама са којима се 

сусреће , те може да опише 

своја искуства и амбиције и 

планове, као и да наведе разлоге 

својих ставова и планова које 

има 

- може да разуме текст који 

описује нека осећања, догађај 

или писма која су му упућена 

-може да преприча укратко 

одређену књигу или филм и да 

наведе реакције везане за њих 

-поседује довољан богат фонд 

речи да може да прича не само о 

свакодневним темама већ и о 

актуаелним друштвеним темама 

које су му блиске 

- може да прати једноставна 

предавања и разуме неке 

једноставне техничке 

информације, попут упутстава 
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- разумевање саговорника и 

усмено излагање о  темама из 

свакодневног живота 

-оспособљавање  за давање 

информација о  себи, свом дому,о 

земљи и њеним културно-

историјским тековинама 

- овладавање техником гласног 

читања и читања у себи и 

разумевање текстова о темама из 

свакодневног живота, текстова са 

научно-популарним садржајем 

- упознавање са начином живота 

народа чији језик уче и 

тековинама њихове културе и 

цивилизације 

- изградња свест о потреби 

сарадње и толеранције међу 

народима 

- овладавање методама за даљи 

самостални рад на богаћењу и 

усавршавањустеченог језичког 

знања 

 

Заменице  
а) Узајамно повратне заменице - each other, one 

another  

б) Релативне заменице - who, which, whose, 

what, that  

в) Одричне заменице (none, сложенице са no- 

nobody, no one, nothing)  

4. Придеви  
а) Обновити поређење продева  

б) придеви у номиналној функцији  

5. Бројеви (Четири рачунске радње ) 

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  
а) Време и аспект глагола - обнављање  

б) The Present Perfect Tense  

- уз прилоге ever, never, since, for, lately  

- у континуативном значењу  

в) The Past Perfect Tense  

г) The Passive Voice (simple present/past)  

д) Непотпуни глаголи - should, would, ought to  

ђ) Двочлани глаголи (фразални и предлошки)  

take a look, run short of, turn into, go into и др.  

е) Герунд  

а) После предлога 

б) После неких глагола (enjoy, prefer, keep on и 

др.)  

2. Прилози  
Поређење прилога 

IV ТВОРБА РЕЧИ  

Најчешћи префикси и суфикси за творбу 

глагола  

dis-, mis-, re-, un-; -en, -ize, -fy  

V ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Идиоми и фразе.  

VI ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Структура и коришћење једнојезичких речника  

 

активности питања 

-повезује све 

теме са својим 

искуством 

-усваја и 

увежбава нове 

речи 

-пише саставе 

на задату тему 

-попуњава 

молбе и 

упитнике 

-размењује 

мишљења и 

искуства са 

друговима у 

пару или групи 

на теме које се 

обрађују на 

часу 

-гледа видео 

снимак и 

писмено или 

усмено реагује 

на њега 

-ради диктат 

-подстиче 

ученике који су 

повученији да 

се укључе у 

рад и слободно 

користе 

енглески језик 

у 

комуникацији  

 

 

 за коришћење опреме са којом 

се свакодневно сусреће 

- може да разуме већину 

садржаја штампаних медија , 

али и аудио материјала који чује 

преко локалних радио станица 

уколико снимак није превише 

брз и компликован 

- може да прегледа дуже 

текстове и у њима нађе тражену 

информацију  

- може да изложи одређени 

проблем и затражи адекватно 

решење 

- може неприпремљен 

приступити разговору уколико 

му је тема блиска, те да веома 

успешно одржава квалитета 

разговора и јасно искаже своја 

осећања и ставове 

- може да приликом одласка код 

лекара кратко и јасно опише све 

симптоме које евентуално има 

како би му била пружена 

адекватна помоћ 

- може да ради презентацију уз 

детаљне и јасне описе 

-може да написе краћи извештај 

или есеј 

-може да хвата белешке током 

предавања уколико је тема 

блиска, а предавања јасна и 

разговетна 
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Француски језик – други страни језик 

 

ФРАНЦУСКИ  ЈЕЗИК -  3.  РАЗРЕД  (ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК- СЕДМА  ГОДИНА УЧЕЊА) 

(2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви и задаци 

 
Садржај теме 

Методе и 

облици рада 

Активности 

ученика 

Корела-

ција 

Исходи и опште 

међупредметне 

компетенције* 

 

Циљ и задаци  

Циљ наставе страног језика је 

овладавање комуникативним 

вештинама и развијање способности и 

метода учења страног језика; 

развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских 

ставова; развијање општих и 

специфичних стратегија учења и 

критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, 

аутономно учење, тражење, селекцију 

и синтезу информација до којих 

долази кроз самосталан рад и 

претраживање изворника различитог 

типа (писани и електронски извори, 

самостална истраживања на терену, 

интервјуи, итд.); стицање позитивног 

односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом 

језику и културном наслеђу, уз 

уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у 

Тематске области се прожимају и исте су у 

сва четири разреда гимназије. Аутори 

уџбеника и наставници обрађују их у складу 

са интересовањима ученика и актуелним 

збивањима у свету:  

- Свакодневни живот (организација времена, 

послова, слободно време);  

- Свет рада (перспективе и образовни 

системи);  

- Генерацијске разлике, вршњачке и друге 

социјалне групе; родна равноправност;  

- Интересантне животне приче и догађаји;  

- Живи свет и заштита човекове околине;  

- Научна достигнућа, модерне  

технологије и свет компјутера 

(распрострањеност, примена, корист и 

негативне стране);  

- Медији и комуникација;  

- Храна и здравље ( навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у земљама 

света);  

- Потрошачко друштво;  

- Спортови и спортске манифестације;  

- Познати градови и њихове знаменитости, 

региони и земље у којима се говори циљни 

-

Фронталниоб

ликрада 

-

Групниоблиц

ирада 

-Индиви-

дуалниоблиц

ирада;  

 

Комбинована 

метода рада: 

индивидуалн

и, 

групни,фронт

ални и рад у 

паровима 

 

-Примена 

игара у 

настави 

страног 

језика  

 

-Примена 

Слушање:  

-слушају краће 

аутентичне 

текстове 

(разговоре, 

интервјуе, описе, 

приче, песме) 

-бележе 

-одговарају на 

питања 

-допуњавају текст 

или табеле 

-решавају задатке 

вишеструког 

избора 

-извршавају 

упутства 

 

Говор: 

-играјуулоге (jeux 

de rôle) 

-

учествујууинтервј

уу 

разговарају 

  

По завршетку разреда 

ученик:  

- на граматички правилан 

начин говори о свом 

слободном времену, 

спортовима којима се бави 

или који га интересују 

- говори о уметности и 

књижевности 

- опише људе које зна, град у 

којем живи, храну које воли 

- говори о времену и 

временским непогодама 

- резервише хотел и пријави 

се у хотел 

- сазна о правилима понашсња 

у различитим земљама и 

културама 

- се снађе у већини ситуација 

до којих ће вероватно доћи 

завреме путовања у земљу у 

којој се говори енглески језик 

- исприча причу или заплет 

књиге или филма и да опише 



Школски програм Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, 2018-2022 

180 
 

комуникацији; стицање свести и 

сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика 

 

 Задаци наставе страног језика су да 

ученици:  

- буду оспособљени да у школској и 

ван школској свакодневници могу 

писмено и усмено да остваре своје 

намере, диференцирано и сходно 

ситуацији;  

- продубљују и проширују 

комуникативне способности и 

постављају основе за то да страни 

језик користе и после завршетка свог 

образовања, функционално, за 

студије, у будућем послу или даљем 

образовању;  

- стекну увид у језичку стварност и 

буду оспособљени да уоче контрасте и 

врше порђења у односу на сопсвену 

стварност;  

- упознају текстове из књижевности 

одређеног језика који су погодни за 

тумачење на страном језику и који 

омогућавају интерактивне процесе;  

- буду оспособљени да се у усменој и 

писаној комуникацији компетентно и 

самосвесно споразумевају са људима 

из других земаља, усвајају норме 

вербалне и невербалне комуникације у 

складу са специфичностима језика 

који уче, као и да наставе, у оквиру 

формалног образовања и самостално, 

језик;  

- Европа и заједнички живот народа;  

- Регионалне специфичности језика 

(дијалекти, наречја);  

- Живот и дела славних људи (из света науке, 

културе, спорта, музике и друго).  

Jeзички садржаји  

Пасивне конструкције са и без агенса  

Инверзија, сложена инверзија  

lequelde 

- комбинацију са quel 

Dans quelle mesure le journal peut être utile 

comme source historique?  

- упитнуреч + инф.  

Pourquoi répondre? Comment réagir?  

субјекат + заменица 

Depuis quand m´attendez-vous?  

субјекат + именица 

Инфинитив -  

Партициппрезента 

Герундив 

Партиципперфекта 

Безличнеконструкције 

- униперсоналнеконструкције 

Субјунктив - обновитииутврдитиградивоиз I 

и II разреда, 

активноусвојитисубјунктивпрезентаиуказати

најављањеовогначинаутзв. 

безличнимконструкцијамаиизаизвеснихглаго

ла.  

Кондиционалнереченице - 

изражавањехипотетичности 

- иреалностусадашњости 

- иреалноступрошлости 

аутентичних 

материјала у 

настави 

страног 

језика  

 

-Демон-

стративно-

илустративне 

методе 

 

-Метода 

самосталног 

рада  

ученика  

 

-Методе које 

развијају  

дивергентно 

мишљење  

(проблемска 

настава,  

истраживачк

и рад)  

 

-Примена 

интернета у 

настави 

страног 

језика  

 

-Превођење, 

употреба 

двојезич-них 

-описују 

-препричавају 

-извештавају 

-

припремајукраћеи

злагање 

-

учествујуудискуси

ји 

-

анализиракњижев

нитекст 

 

Читање 

-читајуразличи-

теврстетекстоваир

егујуверба-

лноиневер-бално 

-

повезујунасловеса

деловиматекста 

-

дајунасловделови

матекста 

-резимирају 

-

измешанефрагмен

тетекстасклапајуу

смисаонецелине 

-

одговарајунапита

ња 

-

решавајузадаткеви

свије реакције 

- напише састав или извештај 

у коме ће пренети 

информације или дати разлоге 

за  или прозив одређене тачке 

гледишта  

- објасни гледиште о 

актуелном питању указујући 

на предности и недостатке 

различитих опција  

Слушање и читање  

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.  

Говор и писање  

Ученик без припреме 

започиње и води разговор, 

износи усмено или писмено 

мишљење о темама из домена 

личног интересовања, 

образовања, културе и сл. 
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учење другог и трећег страног језика;  

- изграђују и унапређују 

индивидуалне афинитете према 

вишејезичности;  

- у оквиру или изван школе активно се 

нађу у ситуацијама са људима који 

говоре други језик и који су из друге 

културе;  

- до краја четвртог разреда гимназије 

савладају први страни језик до нивоа 

Б1, односно Б1+, а други страни језик 

до нивоа А2+, односно Б1 уколико се 

ради о страном језику који ученици 

настављају да уче у средњој школи 

пошто су га већ учили у основној 

школи.  

 

Номинализација -  

именицасаистимкореном 

construire - la construction  

réaliser - la réalisation  

succéder - la succession  

Бројеви 

ФОНЕТИКА 

Основнесамогласничкеопозиције (lit / lu / 

loup) исл.  

Везивањеусловљено "h aspire" и "h muet".  

Интонацијареченице 

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Структурастручнихречникаињиховокоришће

ње 

и једнојези-

чних речника  

 

- употреба 

различитих 

средстава за 

рад: 

упитници, 

граматичка 

вежбања,  

песме, 

текстови, 

пројекти, 

играње улога 

 

шеструкогизбора 

-решавајузадатке 

„тачно-нетачно“ 

-следеупутства 

-

читајукњижевнете

кстовеиразговарај

уоњима 

-радедраматиза-

цијутекста 

 

Писање 

-

састављајуформал

ноинеформалнопи

смо 

-описују 

-

осмишљавајуизве

штај, 

приказдогађаја, 

причу,  

-раде на 

пројектним 

задацима. 

 

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  
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Руски језик – други страни језик 

 

РУСКИ ЈЕЗИК – 3. РАЗРЕД, (други страни језик, седма  година учења) 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци Садржај 

Начин остваривања 

садржаја 

(облици и методе 

рада) 

Активност 

ученика 

 

 

Корелација 

 

Исходи и oпште 

међупредметне 

компетенције 

Циљеви предмета су 

овладавање комуникативним 

вештинама и развијање 

способности и метода учења 

страног језик; развијање 

сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и 

естетских ставова;развијање 

општих и специфичних 

стратегија учења и критичког 

мишљења;развијање 

способности за самостално, 

аутономно учење, тражење, 

селекцију и синтезу 

информација до којих се 

долази самосталним радом и 

претраживањем изворника 

различитог типа (писани и 

електронски извори, 

самостална истраживања на 

терену, интервјуи 

итд.);стицање позитивног 

Реченица Реченица с предикатом 

израженим потенцијалом.  

Реченица са атрибутом израженим: 

а) компаративом, б) суперлативом 

(Сила, сильнее его воли, сбросила 

его оттуда. Не жалей 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) дативом 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) дативом с 

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 (мини-

дијалози, 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 представљају 

унапред припремљене 

Ученик 

практично 

примењује 

стечена знања 

и активно 

учествује у раду 

на часу,повезује 

знања из 

различитих 

области, 

примењује 

научено у 

реалним 

ситуацијама, 

истражује, 

користи 

савремене 

технологије као 

извор 

информација 

 

матерњи језик, 

историја, 

историја 

уметности, 

музичкои 

ликовно 

образовање 

По завршетку разреда 

ученик:  

- Уме да процени 

сопствену успешност у 

учењу; идентификује 

тешкоће у учењу и зна 

како да их превазиђе. 

- Ученик познаје 

специфичне 

карактеристике 

различитих модалитета 

комуникације (усмена и 

писана, непосредна и 

посредована 

комуникација, нпр. 

телефоном, преко 

интернета). 

- Уме да идентификује и 

адекватно представи своје 

способности и вештине 

("јаке стране");  

уме да напише CV и 

мотивационо писмо. 
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односа према другим језицима 

и културама, као и према 

сопственом језику и културном 

наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на 

отвореност у комуникацији, 

стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и 

матерњег језика;усвајање 

знања из страног језика која ће 

ученику/ученици омогућити да 

се у усменој и писаној 

комуникацији компетентно и 

самосвесно споразумева са 

људима из других земаља, 

усвоји норме вербалне и 

невербалне комуникације у 

складу са специфичностима 

језика који учи, као и да 

настави, у оквиру формалног 

образовања и самостално, 

учење датог страног језика и 

других страних језика. 

 

-Циљ учења граматичких 

садржаја је обезбеђивање 

основе за успешну 

комуникацију на страном 

језику. Кроз наставу руског 

језика континуирано се 

обнављају језичке структуре 

обрађене у претходним 

разредима, али се знања 

проширују новим употребама, 

предлогом к (уз глаголе типа 

готовиться к кому-чему); 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) генитивом 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, 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 

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 датим 

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 

истрајан и креативан 

начин. 

- Ангажује се у 

реализацији преузетих 

обавеза у оквиру групног 

рада на одговоран,  

дискусију заснива на 

аргументима. 

- Активно слуша и 

поставља релевантна 

питања поштујући 

саговорнике и сараднике, 

а  

остварењу заједничких 

циљева. 

- Конструктивно, 

аргументовано и 

креативно доприноси раду 

групе  

- Активно доприноси 

неговању културе 

дијалога, уважавању и 

неговању различитости и 

поштовању основних 

норми комуникације. 
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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. 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора.  

-Оспособљавање ученика за 

функционално читање 

иразумевање различитих, 

узрасно и садржајно 

примерених врста текстова 

ради информисања, 

извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја 

(читање ради личног 

задовољства). 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и 

за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја. 

употребу језика. 

-Стицање и овладавање 

социокултурним 

компетенцијама неопходним за 

писану и усмену 

бројева.  

Глаголи Потенцијал (читал бы, 

писал бы, если бы). Глаголски 

прилози (читая, крича, прочитав, 

увидя). Глаголи кретања: вести-

водить, вести-возить, лететь-

летать, ехать-ездить, плыть-

плавать и др.  

Прилози Поређење прилога (Она 

всех красивее. Она пишет всех 

красивее. Сегодна ветер дует 

сильнее, чем вчера.) 

 

Лексика:Синоними, хомоними, 

међујезички хомоними. Посебну 

пажњу посветити међујезичким 

хомонимима. 

 

Лексикографија Структура и 

коришћење двојезичних и 

једнојезичних речника 

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.Предмет се 

реализује кроз следеће 

облике 

наставе:комуникативн

а настава страних 

језика уз примену 

облика рада у групама 

и паровима,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 
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Филозофија 

 

ФИЛОЗОФИЈА, 3. РАЗРЕД 

(2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 72 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет Садржај 

Начин 

остварива 

ња 

садржаја 

програма 

Активност 

ученика 

 

Коре-

лација 

 

Исходи и опште међупредметне 

компетенције 

Циљ наставе филозофије јесте развој свести и 

потребе ученика да активно учествују у креирању 

свог  

личног, као и јавног живота. Ученик треба да научи 

како да критички мисли и како да формира сопствене 

ставове, идеје и поглед на свет.  

 

Задаци : - ученици треба да овладају знањима о 

елементима и принципима ваљане мисли и активно 

их користе у структурисању властитог сазнања и 

алгоритамском решавању проблема;  

- разумеју структуру сазнајних способности, схватају 

однос језика и мишљења у процесу сазнавања  

-развијају осетљивост за типичне грешеке 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;  

- ученици могу да доведу у везу властита мисаона 

искуства са карактеристичним филозофским 

проблемима и граде свест о сложености напора да се 

разуме стварност;  

I Уводни део  

Предмет логике, развој 

филозофије, логике, науке,  

II Појам, обим и садржај 

појма, односи међу 

појмовима, врсте појмова.  

 

III Дефиниција и 

класификација, методе и 

правила дефинисања, 

деоба, класификација, 

IV Суд, теорије о 

структури суда, поделе и 

врсте судова, односи међу 

судовима, исказни рачун.  

 

V Закључак,посредни и 

непосредни закључак, 

аналогијски закључак, 

индукција и дедукција, 

врсте силогизма, , 

доказивање и 

оповргавање.  

 

Методе и 

технике: 

монолошка, 

дијалошка; 

самостални 

рад 

ученика, 

активно 

учење – 

proetcontra, 

дискусија;  

демонстрац

иона; 

дијалошка; 

критичко 

мишљење – 

стварање 

когнитивно

г конфликта 

самостални 

рад 

ученика,  

учење 

открићем 

запажа, 

упоређује, 

примењује, 

повезује, 

решава 

проблем, 

организује, 

повезује знања 

са другим 

областима, 

дискутује, 

ослања се на 

претходно 

искуство; 

активно 

приступа при 

излагању новог 

градива и 

изради 

задатака на 

часу;  

 

промишља 

критички;  

матема-

тика 

 

психо-

логија 

 

исто-

рија 

 

 

По завршетку разреда ученик:  

-поседује елементарна знања о  

филозофским правцима  

и месту логике у филозофији;   

- зна шта је „ појам“ као основни 

елемент мишљења и разуме односе 

међу појмовима  

- уме ваљано да дефинише и 

класификује појмове и гради 

различите врсте дефиниција о било 

ком појму  

- разликује врсте судова, сам гради 

судове, у стању је да разликује 

исказ, реченицу и суд  

- у стању је да правилно закључује, 

без прављења логичких погрешака;  

- разликује обично од научног 

истраживања, као и путеве и 

услове, могућности и ганице 

долажења до знања.  

- у стању је да сам спроведе  

једноставно научно истраживање.  

-уме да сам да прикупи и обради 

чињенице за научно истраживање.  
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- разумеју значај историјског контекста у настанку 

филозофских ставова, као и узајамно преплитање 

културних и интелектуалних идеја у настанку 

духовних творевина  

западне културе;  

- овладају различитим мисаоним стратегијама и 

унапреде самостално и критичко суђење кроз 

анализу и интерпретацију филозофских текстова  

- овладају анализoм комплексних питања и идеја при 

изградњи властитог погледа на проблеме савременог 

света;  

- изграде властити вредносни систем пвезан са 

проблемима заједнице у којој 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,  

- 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.  

VI Наука и знање,логичке 

погрешке, извори и врте 

сазнања, теорије истине, 

језик и функције језика, 

језик науке  

VII Теоријска 

припремаистраживања, 

фазе и структура 

истраживања, методе 

долажења до знања, 

научни проблеми, научне 

хипотезе.  

VIII Научне чињенице, 

методе утврђивања 

чињеница, услови 

адекватног опажања, 

посматрање, експеримент, 

мерење и статистичка 

обрада података, 

статистичке методе.  

IX Научно објашњење, 

узрочност, Милове 

методе, научни закони, 

научне теорије и ситеми, 

класификација наука, 

револуције у науци, 

научно истраживачки 

програми, основне 

филозофске методе.  

техника 

грозда, 

писмени 

рад ученика 

пројектни 

задаци  

 

облици 

рада: 

фронтални 

и 

индивидуал

ни; групни;  

рад у пару; 

радионица 

 

Самостални 

истраживач

ки рад 

ученика 

упоређује 

различита 

схватања;  

самопроцењује  

напредак; 

аргументује 

своје 

мишљење; 

сагледава 

ситуације из 

различитих 

углова 

 

-разликује научне од свакодневних 

чињеница.  

- сам гради објашњења научних 

појава и у стању је да препозна 

научно објашњење.  

-разликује научно објашњење од 

ненаучног.  

 

 Ученик припрема примену 

изабраног решења, прати његову 

примену усклађујући се са новим 

сазнањима које стиче током 

примене датог решења и успева да 

реши проблемску ситуацију.  

 

 Ученик вреднује примену датог 

решења, идентификује његове 

добре и слабе стране и формулише 

препоруке за наредно искуство са 

истим или сличним проблемским 

ситуацијама.  

 

 Приликом решавања проблема 

уме да одабере одговарајућа ИКТ 

средства, као и да прилагоди начин 

решавања проблема могућностима 

тих ИКТ средстава. 
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Историја 

 

ИСТОРИЈА, III РАЗРЕД 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ 

Циљеви учења за предмет  Садржај 

Начин 

остваривања 

садржаја  
(облици и 

методе рада) 

Активност 

ученика 

 

 

Корелација 

 
Исходи и oпште 

међупредметне компетенције 

Циљеви наставе историје су: 

-Стицање хуманистичког образовања и 

развијање историјске свести; 

-Разумевање историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појаве 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,  разумевање 

мултикултуралности, развијање 

толеранције и културе аргументованог 

дијалога); 

-Оспособљавање за ефикасно 

 

I тема: ЕВРОПА ОД XV ДО 

XVIII ВЕКА  

– Велика географска открића и 

почеци европског колонијализма  

– Зачеци капитализма  

– Хуманизам и ренесанса  

– Реформација и католичка 

реакција 

  

II тема: АПСОЛУТИСТИЧКЕ 

МОНАРХИЈЕ (XVI–XVIII век)  

Опште одлике апсолутистичких 

монархија 

– Опште одлике просвећеног 

апсолутизма  

 

III тема: СРПСКИ НАРОД ПОД 

ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ (XVI–

XVIII век)  

– Друштвено и државно уређење 

Османског царства; положај и 

живот Срба; Опадање Османског 

царства  

– Улога Пећке патријаршије, 

Фронтални; 

Групни; 

Рад у паровима; 

Индивидуални и 

комбиновани 

рад 

 

Вербалне 

(монолошко – 

дијалошка 

метода); 

Рад на тексту; 

Демонстративна 

(филм); 

Истраживачки 

(семинарски)  и 

писани рад; 

Активно 

учествује у 

раду:  

упчава 

упоређује 

анализира 

закључује 

сарађује 

аргументује 

дискутује 

- Организује 

прикупљену 

материју из 

литературе; 

- Повезује 

знања са 

другим 

областима; 

- Само-

процењује 

напредак; 

- Решава 

проблем; 

- Ослања се 

на претходно 

Српски језик 

и 

књижвност; 

Географија; 

Ликовна 

култура; 

Филозофија; 

По завршетку разреда 

ученик:  

-препознаје друштвене, 

економске и културне промене 

које су обликовале савремени 

свет; 

-анализира утицај представа о 

прошлости на формирање 

модерног националног 

идентитета;  

-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  

- познаје токове историјског 

развоја Европе од XV до XVIII 

века; 
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коришћење ИКТ; 

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 

Цетињска митрополија  

 

IV тема: СРБИ ПОД 

ХАБЗБУРШКОМ И 

МЛЕТАЧКОМ ВЛАШЋУ (XVI–

XVIII век  

 

-Државно и друштвено уређење 

Аустрије  

– Српски народ у Војној крајини, 

цивилној Хрватској и Славонији, 

сеобе у Русију  

– Положај Срба у Угарској  

– Карловачка митрополија  

– Срби под режимом просвећеног 

апсолутизма  

 

V тема: ЕВРОПА И СВЕТ ОД 

КРАЈА XVIII ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX 

ВЕКА  

– Привредне и друштвене 

промене (индустријска 

револуција)  

– Епоха грађанских револуција  

– Рат за независност САД  

– Француска револуција  

– Наполеонова владавина и 

освајања  

– Бечки конгрес и Света алијанса  

– Револуционарни покрети у 

Европи у првој половини XIX 

века; револуција 1848/1849.  

– Раднички и социјалистички 

покрет у Европи  

Уједињење Италије; уједињење 

Немачке  

– Грађански рат у САД  

 

искуство; 

 

- разуме специфичности 

положаја српског народа у 

Османлијском царству и у 

Хабзбуршкој монархији; 

- наводи промене које су у 

Европи и свету настале услед 

револуције у Француској, рата 

за независност САД, 

Наполеонових ратова,  

-анализира историјску 

димензију и процењује значај 

уметничке баштине за изградњу 

индивидуалног и националног 

идентитета;  

-учествује у организовању 

заједничких активности (посете 

музејима, екскурзије, пројектни 

задаци).  

Поседује следеће 

компетенције: 

-Разуме смисао обележавања и 

неговања сећања на важне 

личности, догађаје и појаве из 

прошлости народа, држава, 

институција. 

-Разуме значај и показује 

одговоран однос према 

културно-историјском наслеђу 

сопственог и других народа. 

-Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости у функцији 

истраживања. 
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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  

 

VI тема: НАЦИОНАЛНИ 

ПОКРЕТИ НА БАЛКАНУ ОД 

КРАЈА XVIII ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX 

ВЕКА  
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Географија 

 

ГЕОГРАФИЈА 3. РАЗРЕД  

(2. ЧАСА НЕДЕЉНО, 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ)  

Циљеви учења за предмет Садржај 

Начин 

остваривања 

садржаја 

Активност 

ученика 

Корелација 

 

Исходи и oпште међупредметне 

компетенције 

ЦИЉ наставе географије 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 и 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 

 

I         Увод      

 

II       Положај, границе и  

величина Републике 

          Србије 

 

III      Природне одлике 

          Србије 

 

 

IV      Становништво и  

          насеља 

 

V       Привреда Србије  

 

 

VI      Регионалне целине 

Србије 

 

VII     Срби у бившим  

          југословенским  

          републикама и  

          дијаспори 

 

 

-Фронтални облик 

рада  

 

-Групни облици 

рада  

 

-Индивидуални 

облици рада;  

 

-Комбиновани рад;  

 

-Вербално-

текстуалне  

 

Методе  

демонстративно-

илустративне 

методе  

 

-Метода 

самосталног рада  

ученика  

 

-Методе које 

Ученик  

прати,   

посматра,  

бележи,  

уочава,  

анализира,  

дискутује,  

упоређује,  

повезује 

знања  

из 

различитих 

области;  

 

истражује,  

користи  

савремене 

технологије  

као извор 

информација 

Математика 

 

 

Историја 

По завршетку разреда ученик: 

 

-   описују природне и друштвене одлике 

овог простора, положај Србије на 

Балкану 

-   сагледава балкански, подунавски, 

средњеевропски положај Србије и разуме 

географски положај као фактор 

историјских и савремених дешавања на 

овим просторима. 

-   зна климатске типове који су 

заступљени у Србији,  

-   познаје сва три слива у која отичу 

наше реке, хидрографски чвор, највеће 

националне и међународне реке које 

протичу кроз Србију 

-зна да покаже положај већих језера и 

термоминералне изворе као и њихове 

туристичке потенцијале 

-   залаже се за очување природних 

ресурса и стављање појединих крајева 

под заштиту државе у виду националних 

паркова и природних резервата. 

-   познаје различите структуре 

становништва (економске, верске, 

образовне и социјалне) и утицај на разне 
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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 развијa мотивацију за  

самостално учење; - развијају способности 

за учење и образовање током целог живота 

и укључивање у међународне и 

професионалне процесе.  

 

развијају и  

дивергентно 

мишљење  

(проблемска 

настава,  

Истраживачки рад)  

области живота. 

-   зна шта је  природни прираштај и 

миграција, различите вредности 

наталитета и морталитета у појединим 

регијама, узроке и последице 

миграционих кретања, миграциони салдо 

итд. 

-   зна по чему се врши класификација 

сеоских и градских насеља и факторе 

који су утицали на њихов изглед,  

-   објашњава пољопривредно-

индустријски карактер наше земље, 

културе које се највише гаје, перспективе 

развоја свих грана пољопривреде, лов и 

риболов; значај шума и развој 

шумарства. 

-   зна којим енергетским и рудним 

ресурсима располажемо, шта користимо 

а шта увозимо;  

-   ученик је упознат са проблемима 

приватизације, транзиције, технолошке 

заосталости, еколошких проблема. 

-   располаже подацима о Србима у 

расејању, узроцима њихових 

миграционих кретања, областима у 

којима су Срби аутохтоно становништво. 

 

 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.  
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Биологија 

 

БИОЛОГИЈА, 3. РАЗРЕД 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 72 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви учења за предмет  Садржај 

Начин остваривања 

садржаја  

(облици и методе рада) 

Активност 

ученика 

 

 

Корела

-ција 

 

Исходи и опште међупредметне компетенције 

 

Циљ наставе биологије је да 

ученици развију биолошку, 

општу научну и jeзичку 

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:  

 

 

Упознавање са предметом 

изучавања физиологије 

животиња и њеним везама 

са другим наукама 

Увод 

 

Динамичка 

организација 

ћелије 

 

 

Преглед и 

категоризациј

а органских 

система 

На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, 

односно  учења, планом 

рада и начинима 

евидентирања и 

оцењивања. 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз 

комбинацију различитих 

облика наставног рада и 

врста наставе (фронтални 

и индивидуални; групни; 

рад у пару). 

Методе: 

монолошка, 

демонстрациона; 

дијалошка; учење 

открићем; дискусија 

Место реализације 

наставе 

Кабинет за биологију, 

Ученик 

прати, 

посматра, 

бележи, 

уочава, 

анализира, 

дискутује, 

упоређује, 

повезује 

знања из 

различитих 

области, 

примењује 

научено у 

реалним 

ситуацијама, 

истражује, 

користи 

савремене 

технологије 

као извор 

информација. 

Хемија,  

 

 

Физика 

 

 

Психо-

логија 

По завршетку разреда ученик: 

-Знa да наведе системе који чине грaђу чoвeкa и умe тo 

знaњe дa кoристи у свaкoднeвнoм живoту a пoсeбнo 

рaди oчувaњa сoпствeнoг здрaвљa.  

-Рaзумe физиoлoшкe прoцeсeoргaнизaмa, њихoву 

пoвeзaнoст и aктивнo примeњуje тa знaњa зaoчувaњe 

свoг здрaвљa и нeпoсрeднeoкoлинe.  

-Tумaчи хoмeoстaтскe мeхaнизмe принципимa 

нeгaтивнe пoврaтнe спрeгe у рaзличитим ситуaциjaмa 

у свaкoднeвнoм живoту 

 

Уме да претражује, процењује релевантност и 

поузданост, анализира и систематизује информације у 

електронском облику користећи одговарајућа ИКТ 

средства  

Испитујући проблемску ситуацију, ученик 

идентификује ограничења и релевантне 

карактеристике проблемске ситуације и разуме како су 

оне међусобно повезане.  

 Активно слуша и поставља релевантна питања 

поштујући саговорнике и сараднике, а дискусију 

заснива на аргументима  

Познаје основне састојке хране и промене које утичу 
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универзална учионица, 

адекватни објекти изван 

школског  комплекса. 

 

Оцењивање 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и писане 

провере знања, тестирања, 

израде презентација и 

пројеката, организовања и 

учествовања у дебатама). 

на њен квалитет; разуме значај правилне исхране и 

адекватне прераде хране за очување здравља.  

 Познаје карактеристике основних заразних болести, 

њихове изазиваче и мере превенције.  

 Разуме значај лекова и правилног начина њихове 

употребе за очување здравља.  

 Познаје могуће последице коришћења никотина, 

алкохола и других психоактивних супстанци.  

 Бира стил живота имајући на уму добре стране и 

ризике тог избора (нпр. активно бављење спортом, 

вегетаријанска исхрана).  

 Уме да пружи прву помоћ.  
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Математика 

 

МАТЕМАТИКА 3. РАЗРЕД 

(4. ЧАСА НЕДЕЉНО, 144 ЧАСА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет Садржај 

Начин 

оствари-

вања 

садржаја 

Активност 

ученика 

 

 

Коре-

лација 

 

Исходи и oпште међупредметне 

компетенције 

Циљ наставе математике је 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 

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 и зарубљена права 

купа. Површина и запремина правог 

кружног ваљка, праве кружне купе и 

зарубљене кружне купе.  

Сфера и лопта, равни пресеци сфере и 

лопте. 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.  

Фронтални 

облик рада  

 

Рад у 

паровима 

 

Групни 

облик рада  

 

Индивидуал

ниоблик 

рада 

 

Индивидуал

изирани 

облик рада 

 

Вршњачко 

подучавање 

 

Метода 

усменог 

излагања 

 

Хеуристичк

и разговор 

 

Ученик: 

слуша, 

пише, 

размишља, 

прати и 

анализира, 

уочава, 

повезује са 

претходним  

искуством, 

повезује 

знања са 

другим 

областима, 

запажа, 

повезује, 

увежбава, 

упоређује, 

активно 

учествује, 

примењује 

стечена 

знања, 

физика, 

хемија, 

ликовна 

култура, 

рачунарс

тво и 

информа

тика, 

психоло

гија 

По завршетку трећег разреда ученик: 

 

- израчунава и процењује површине и 

запремине геометријских тела у простору 

- уочава равне пресеке геометријских 

фигура у простору и рачуна њихову 

површину 

- препознаје криве другог реда, анализира 

их и скицира 

- решава проблеме користећи једначине 

праве и кривих другог реда и њихових 

тангенти у координантном систему 

- зна операције са векторима и користи 

рачун са векторима при решавању 

проблема 

- користи математичке индукцију у 

доказима 

- препознаје правилност у низу података 

(аритметички и геометријски низ...), 

израчунава чланове који недостају, као и 

суму коначног броја чланова низа 

-решава проблеме користећи својства 

аритметичког и геометријског низа  
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прецизног изражавања и коришћења 

основног математичко-логичког 

језика;  

- развијају способности одређивања 

и процене квантитативних величина 

и њиховог односа;  

- разликују геометријске објекте 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. 

Скаларни, векторски и мешовити производ 

вектора, детерминанте другог и трећег 

реда. Неке примене вектора.  

 

Аналитичка геометрија у равни  

Растојање две тачке. Подела дужи у датој 

размери. Површина троугла.  

Права, разни облици једначине праве; угао 

између две праве; растојање тачке од 

праве.  

Системи линеарних једначина, Гаусов 

поступак. Систем линеарних неједначина 

са две непознате и његова графичка 

интерпретација; појам линеарног 

програмирања.  

Криве линије другог реда: кружница, 

елипса, хипербола, парабола (једначине; 

међусобни односи праве и кривих другог 

реда, услов додира, тангента; заједничка 

својства).  

 

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. 

Дискусија  

 

Вербално-

текстуалне  

методе 

 

Демонстрат

ивно-

илустратив

не методе  

 

Методасамо

сталног 

рада  

ученика  

 

Обавезна су 

четири 

двочасовна 

школска 

писмена 

задатка са 

једночасовн

им 

исправкама  

поставља 

питања, 

активно 

доприноси 

раду, 

решава 

проблем 

- зна да објасни концепт конвергенције 

низа и израчуна граничну вредност низа у 

једноставним случајевима 

- зна да израчуна суму бесконачног 

геометријског низа 

- решава системе линеарних једначина са 

и без параметара 

- решава проблеме који се своде на 

системе линеарних једначина  

 

- зна да представи комплексан број у 

равни 

-зна да преведе комплексан број у 

тригонометријски и експоненцијални 

облик 

-  зна операције са комплексним 

бројевима 

 

Ученик поседује следеће опште 

међупредметне компетенције:  

 

- користи информационе технологије за 

чување, презентацију и основну обраду 

података 

- испитујући проблемску ситуацију, 

ученик идентификује ограничења и 

релевантне карактеристике проблемске 

ситуације и разуме како су оне међусобно 

повезане. 

- активно слуша и поставља релевантна 

питања поштујући саговорнике и 

сараднике, а дискусију заснива на 

аргументима. 
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Физика 

 

ФИЗИКА3. РАЗРЕД 

(3  ЧАСА НЕДЕЉНО, 108 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет Садржај 

Начин 

оствари-

вања 

садржаја 

Активност 

ученика 

 

 

Коре-

лација 

 

Исходи и oпште међупредметне 

компетенције 

Циљ наставе физике 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 

I Магнетно поље 1.Магнетно поље струјног 

проводника. Магнетна индукција и јачина 

магнетног поља. Линије поља и магнетни 

флукс.  2. Лоренцова сила. Кретање 

наелектрисаних честица у магнетном и 

електричном пољу. Магнетна интеракција 

наелектрисања у кретању.  3.Амперова сила. 

Узајамно деловање два паралелна 

праволинијска струјна проводника. Деловање 

магнетног поља на проводни рам (принцип 

рада електричних инструмената).  

4.Магнетници. Магнетни момент атома, 

дијамагентици и парамагнетици. 

Феромагнетици.  

II Електромагнетна индукција 1.Појава 

електромагнетне индукције. Електромагнетна 

индукција и Лоренцова сила. Индуковање 

ЕМС у непокретном проводнику.  2.Фарадејев 

закон и Ленцово правило.  Електромагнетна 

индукција и закон одржања енергије.  

3.Узајамна индукција и самоиндукција. 

Енергија магнетног поља у соленоиду.  

Запреминска густина енергије магнетног 

-Фронтални 

облик рада  

 

-Групни 

облици рада  

 

-Индиви-

дуални 

облици 

рада;  

 

-Вербално-

текстуалне  

Методе  

 

Демонстрат

ивно-

илустратив

не методе  

 

-Метода 

самосталног 

рада  

активно 

учествује,  

уочава, 

дефинише, 

представља 

шемом или 

табелом;  

означава,  

објашњава, 

открива, 

процењује, 

истражује, 

изводи 

оглед, 

упоређује, 

категоризуј

е, 

изводи 

закључак, 

групише, 

налази 

решење, 

мери, 

матема

-тика 

 

хемија 

 

биоло-

гија 

По завршетку разреда ученик:  

 

-описује магнетно поље  

- уочава везу између струје и 

електромагнетне индукције  

- објашњава како настају механичке 

осцилације  

-зна да наведе законе који  се односе на 

електромагнетне појаве и настанак 

наизменичне струје  

-описује процес преношења осцилација кроз 

материјалну средину, настанак и врсте 

таласа  

-описује природу звука, и преношење звука 

кроз разне средине,  

- описује природу електро-магнетних таласа, 

карактеристике и примену  

- разуме таласну природу светлости и зна да 

кратко наведе законе таласне оптике, 

простирање светлости кроз разне средине и 

примену  

- разликјује границе примене геометријске 

оптике  
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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 законa;  

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 

поља.   

III Наизменична струја 1.Генератор 

наизменичне струје. Синусоидални напон и 

струја. 2.Отпорности у колу наизменичне 

струје и Омов закон за RLC коло.  

3.Снага наизменичне струје. Ефективне 

вредности напона и струје. 4.Трансформатор 

Пренос електричне енергије на даљину. Појам 

о трофазној струји. Демонстрациони огледи: – 

Својства активне и реактивне 

IV Хармонијске осцилације 1.Механички 

хармонијски осцилатор и величине којима се 

описује његово кретање. Енергија 

хармонијског осцилатора. 2.Математичко и 

физичко клатно. 3.Слагање осцилација. 

Разлагање кретања на хармонике, спектар. 

4.Пригушене осцилације. Принудне 

осцилације, резонанција. 5.Електрично 

осцилаторно коло. Демонстрациони огледи: – 

Осциловање тега на опрузи. – Maтематичко 

клатно  физичко клатно.  

V Механички таласи 1.Таласно кретање и 

појмови који га дефинишу. Врсте таласа. 

Једначина таласа.  

2.Енергија и интензитет таласа. Одбијање и 

преламање таласа.  3.Принцип суперпозиције. 

Прогресивни и стојећи таласи.   

VI Акустика 1.Извори и карактеристике 

звука.  Пријемници звука, ухо. Инфразвук и 

ултразвук и њихове примене.  2.Доплеров 

ефекат.  Демонстрациони огледи:  Својства 

звучних извора (монокорд, звучне виљушке, 

музички инструменти и сл.). Звучна 

резонанција.  

ученика  

 

-Методе 

које 

развијају  

дивергентн

о мишљење  

(проблемск

а настава,  

Истраживач

ки рад)  

процењује; 

примењује 

знања у 

свакодневн

ом животу 

-кратко описује законе фотометрије и 

њихову примену  

-познаје предносзи и опасности од 

наизменичне струје 

-уме да резултате експеримена-та представи 

у виду извештаја и да даје објашњења. 

 

-Уме да пружи прву помоћ у случају 

струјног удара; 

-Познаје различите врсте текстова и уме да 

изабере адекватну стратегију читања 

-Уме да процени сопствену успешност у 

учењу; идентификује тешкоће у учењу и зна 

како да их превазиђе. 

-Уме јасно да искаже одређени садржај, 

усмено и писано, и да га прилагоди 

захтевима и карактеристикама ситуације. 

-Користи табеларни и графички приказ 

података и уме да овако приказане податке 

чита, тумачи и примењује 

-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. 

-Увиђа предности и недостатке коришћења 

различитих извора енергије 
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ограничености и одрживом 

коришћењу;  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. 

VII Електромагнетни таласи 1.Настајање и 

основне карактеристике електромагнетних 

таласа. Спектар електромагнетних таласа.  

2.Енергија и интензитет електромагнетних 

таласа.  3.Елементи радио-технике и 

телевизије.   

VIII Таласна оптика 1.Интерференција 

светлости.  2.Дифракција светлости .  

3.Поларизација таласа.  4.Дисперзија 

светлости (нормална и аномална).  

5.Доплеров ефекат у оптици.   

IX Геометријска оптика 

1.Мерење брзине светлости.  2.Закони 

одбијања и преламања светлости.  3.Сферна 

огледала. Једначина огледала.  4.Сочива. 

Једначина сочива.   

X Оптички инструменти 1.Основни појмови 

(видни угао, увећање). Око.  Лупа. Микроскоп. 

Телескоп. Спектрални апарати.  

Демонстрациони огледи: – Принцип рада 

оптичких инструмената.  
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Хемија 

 

ХЕМИЈА 3. РАЗРЕД 

(2. ЧАСА НЕДЕЉНО, 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет Садржај 

Начин 

остваривања 

садржаја 

Актив-ност 

ученика 

 

 

Коре-

лација 

 

Исходи и oпште међупредметне 

компетенције 

Циљ и задаци Циљ наставе хемије у гимназији 

је развој доменских хемијских знања, 

техничко- технолошких знања, развој општих 

когнитивних способности и комуникацијаких 

способности, као прирпема 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 супстнци 

њиховом структуром;  разумеју условљеност 

Увод у органску 

хемију 

 

Алкани и циклоалкани 

 

Алкени и диени 

 

Алкини 

 

Полимери 

 

Ароматични 

угљоводоници 

 

Халогени деривати 

угљоводоника 

 

Алкохоли и феноли 

 

Етри 

Алдехиди и кетони 

 

Карбоксилне киселине 

Фронтални облик 

рада  

-Групни облици 

рада  

-Индивидуални 

облици рада;  

Вербално-

текстуалне методе;  

Демонстративно-

илустративне 

методе  

Метода 

самосталног рада  

ученика  

Методе које 

развијају  

дивергентно 

мишљење  

(проблемска 

настава,  

истраживачки рад)  

активно 

учествује,  

уочава, 

дефинише,  

представља 

шемом или 

табелом;  

означава,  

објашњава, 

открива, 

процењује, 

истражује, 

изводи оглед, 

упоређује, 

категоризује, 

изводи 

закључак, 

групише, 

налази 

решење, 

мери, 

процењује 

 Ученик:  

зна шта проучава органска хемија,  

каква све једињења постоје, где се 

налазе као њихова примена.  

 

-зна шта су полимери како настају и 

њихову примену.  

 

-зна примену бензена и његових 

деривата.  

Зна како се добија алкохол и какво 

дејство има на ЦНС 

 

Зна шта је етар, и где се он примењује.  

 

Разуме значај азота и  једињења са 

азотом  

- зна где су распрострањена једињења 

са сумпором и какву примену они 

имају. 

Ученик ће се упознати са напретком  

хемије и применом различитих метода 

као што су спектроскопија, NMR и IC.  
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својстава хемијског система његовим 

квалитативним саставом и квантитативним 

односом његових компоненти;  примењују 

основне хемијске концепте ( корпускуларни 

концепт, концепт одржања материје, концепт 

равнотеже, концепт развојности хемијских 

теорија) за тумачење хемијских структутура 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 професионслном 

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 

и њихови деривати 

 

Органска једињења са 

азотом 

 

Органска једињења са 

сумпором 

 

Хетероциклична 

једињења 

 

Боје 

 

Методе 

карактеризације 

органских једињења 

- основи метода: 

инфрацрвена (iс) 

спектроскопија и 

нуклеарна магнетна 

резонанција (nmr) 
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Рачунарство и информатика 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 3. РАЗРЕД  

(1 ЧАС НЕДЕЉНО, 36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ, 30 ЧАСОВА ВЕЖБИ ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет  Садржај 

Начин остваривања 

садржаја /начин 

примене образовних 

стандарда 

(облици и методе 

рада) 

Активност 

ученика 

 

 

Корела-цијa Стандарди oпштих међупредметних 

компетенција 

- Ученике упутити у технику решавања проблема 

полазећи од прикупљања битних информација, 

њиховог систематизовања, чувања, обраде помоћу 

рачунара и презентовања добијених резултата; 

- Упознати ученика са појмом и основним 

карактеристикама алгоритма; 

- Направити јасну везу између поставке проблема и 

корака који су потребни да се креира програм на 

рачунару који ће да реши тај проблем; 

- Развијати интелектуалне способности ученика; 

-Ученике упознати са принципом рада са објектима 

тј. да науче како се граде апликације и да науче да 

користе објекте готових класа (Форма, Дугме, Поље 

за унос текста, Класа за рад са графиком...); 

-Ученике упознати са две етапе које се могу уочити 

приликом креирања апликације, а то су: етапа дизајна 

корисничког интерфејса и етапа кодирања; 

-Оспособити ученике да креирају некеједноставне 

апликације са графичким корисничким интерфејсом 

-Ученике упознати са основним типовима података 

(Integer, Real, Boolean, Char); 

-Ученике упутити у појам променљиве; 

Решавање 

проблема 

применом 

рачунара 

 

Објектно 

оријентисано 

програмирање 

 

 

Увод у развојно 

окружење 

програмског 

језика Delphi 

 

Типови података 

 

Изрази и наредбе 

 

Креирање 

апликација 

 

Облик рада: 

 

Фронтални; 

Индивидуални; 

Рад у пару; 

 

 

 

Методе: 

 

Вербалне 

(монолошко-

дијалошка); 

Демонстра-тивна; 

Практичан рад; 

 

Решавање проблема 

- Хеуристички 

приступ; 

 

- Запажа 

-  Повезује 

-  Дискутује 

- Запажа; 

- Дискутује; 

- Практично 

примењује 

стечена 

знања; 

- Активно 

учествује у 

раду; 

-користи 

стечена 

искуства 

 

- Мате-

матика 

- Логика 

 

 

-Физика 

По завршетку разреда ученик: 

- уме да креира једноставну апликацију  

- препознаје типове података које треба 

користити, зна врсте и функције 

наредби  

-зна да напише део програма линијске 

структуре, креира апликацију која га 

користи  

- уме да користи параметре  

-самостално пише једноставне 

разгранате програме.  

-зна да креира програм који садржи 

функције,  

-уме да запише циклични део програма, 

да препозна врсту циклуса који треба 

користити; да користе концентричне 

циклусе; да комбинују коришћење 

циклуса и гранања, да користе циклусе 

у функцијама, позив функције у 

циклусу  

- препознаје примере у којима треба 

користити низове и структуре, знају да 
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-Ученике упознати са именовањем података у 

апликацији и дефинисањем типа којем они припадају 

(одељак VAR); 

-Ученике оспособити за коришћење израза, оператора 

(аритметичких, релацијских, логичких и текстуалних) 

и наредби; 

-Ученике упутити у коришћење наредбе доделе; 

- Ученике оспособити за коришћење програмског 

језика Delphiпоштујући правила прописаним 

синтаксом тог језика; 

-Ученике оспособити за цртање алгоритама; 

- Ученике оспособити за израду конкретног програма 

калкулатора; 

- Ученике оспособити за решавање једноставних 

математичких проблема; 

- Ученике оспособити за решавање проблема из којих 

могу да виде њихову практичну примену у животу; 

- Оспособити ученике за писање програма који 

укључују наредбе условног преласка (IF); 

- Оспособити ученике за писање програма који 

укључују наредбе вишеструког преласка (CASE); 

- Оспособити ученике за креирање апликације 

максимум/минимум два/три броја; 

- Оспособити ученике за креирање апликације за 

решавање линеарне једначине ax+b=0; 

- Оспособити ученике за коришћење контрола избора 

и израду апликација у којима се оне користе 

(CheckBox, RadioButton, RadioGroup, ListBox, 

ComboBox); 

Наредбе гранања примене основне операције са низовима 

и структурама, комбинују низове и 

функције  

- разуме идеје ООП, препознаје 

примере у којима је пожељно 

користити ООП  

- разуме основне елементе класе, 

начине приступа, уме да дефинише и 

користи конструкторе, реализује 

различите класе у апликацијама које их 

користе  

 

- Испитујући проблемску ситуацију, 

идентификује ограничења и релевантне 

каракреристике проблемске ситуације 

и разуме како су оне међусобно 

повезане; 

- Приликом решавања проблема уме 

да обабере одговарајућа ИКТ 

средства као и да прилагоди начин 

решавања проблема могућности 

датог ИКТ средства; 

- Помоћу ИКТ уме да представи, 

огранизује, структурира и форматира 

информације користећи на ефикасан 

начин могућности датог ИКТ 

средства; 
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Физичко васпитање 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - 3.  РАЗРЕД 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци Садржај теме 
Методе и 

облици рада 

Активности 

ученика 

Корела- 

ција 

Исходи и опште међупредметне 

компетенције 

Циљ физичког васпитања 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. 

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 

АТЛЕТИКА: 

 

-Трчања:усавршавање 

технике трчања  

-Скокови:скок удаљ корачном 

техником.скок увис леђном 

техникаом 

-Бацања:бацање кугле, једна 

од рационалних техника 

(ученице 4 kg , ученици 6 kg ). 

  

СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ 

НА СПРАВАМА И ТЛУ: 

 

Вежбе на тлу:за ученике и 

ученице: 

-  колут напред и 

колут назад; 

- став на шакама; 

- премета странце 

удесно (улево); 

-Прескок:за ученике коњ у 

ширину висине 120 цм; за 

ученице 110 цм: 

- разношка 

Комбиновани 

облици рада:  

 

индивидуални,  

 

групни, 

 

фронтални и рад 

у паровима 

 

Методе рада: 

вербалне, 

 

демонстративна, 

 

комбинована. 

 

Посматра, 

запажа, 

упоређује, 

примењује, 

повезује;  

 изводи; 

активно 

учествује у 

раду;  

 

самопро-

цењује  

напредак;  

 

организује;  

 

практично 

примењује 

стечена 

знања и 

вештине 

 

ослања се на 

претходно 

искуство 

 

 

Матема-тика;  

 

Физика; 

 

 

 

Биологија 

 

 

 

По завршетку разреда ученик: 

-У свакодневном животу повезује учење и 

рад са физичким, односно спортским 

активностима и правилном исхраном; 

-води рачуна о свом здрављу, живи здраво и 

рекреативно упражњава физичке активности 

и вежбање  

- поседује вештину, технику и тактику 

спортске игре као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

-самодисциплинованје  и истрајан  

-промовише физичке/ спортске активности и 

спортски дух у циљу предупређивња 

неприхватљивих и нездравих облика 

понашања;  

-реагује на нетолерантно понашање својих 

другова,  негује дух пријатељства и 

толеранције 

- на школским такмичењима и као навијач 

одређеног клуба практикује 

фер игру и навијање у духу олимпијских 

вредности  

- истрајан је у својим активностима. 

-чува окружење у ком вежба/ рекреира се, и 

то преноси у свакодневни живот; 
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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: 

- развијање физичких способности 

- спортско - техничко образовање 

- повезивање физичког васпитања са 

животом и радом. 

 

 

СПОРТСКА ИГРА (ПО 

ИЗБОРУ): 

 

- Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних елемената 

игре. 

- Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На 

основу претходних умења у 

техници и тактици наставник 

планира конкретне садржаје 

из спортске игре. 

Учествовање на такмичењима 

на нивоу одељења, школе и 

међушколских такмичења. 

 

активно 

учествује у 

раду 

(извођењу 

вежби, 

групном и 

тимском 

раду) 

 

решава 

проблем у 

екипи/ 

групи 

 

Познаје могуће последице коришћења 

никотина, алкохола и других психоактивних 

супстанци.  

 

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  

 

 Ангажује се у реализацији преузетих 

обавеза у оквиру групног рада на одговоран, 

истрајан и креативан начин. 

Конструктивно доприноси решавању 

разлика у мишљењу и ставовима и при томе 

поштује друге као равноправне чланове 

групе.  
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Верска настава 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 3. РАЗРЕД 

(1 ЧАС НЕДЕЉНО, 36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

 

Циљеви и задаци 
Садржаји 

Начин 

оствари-вања 

Активност

и 

ученика 

Корелац

ија 

Исходи и међупредметне компетенције 

 

 

ЦИЉ верске наставе православног катихизиса 

јесте да пружи целовит православни поглед на 

свет и живот, уважавајући две димензије: 

историјску реалност Цркве и есхатолошки 

(будући) живот (димензију идеалног). То значи да 

ученици систематски упознају православну веру у 

њеној доктинарној, литургијској, социјалној и 

мисионарској димензији, при чему се излагање 

хришћанског виђења живота и постојања света 

обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу 

са осталим наукама и теоријама о свету, којима се 

настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство 

Православне Цркве) обухвата сва позитивна 

искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и верско образовање. Све ово 

спроводи се како на информативно-сазнајном тако 

и на доживљајном и на делатном плану, уз 

настојање да се доктринарне поставке спроведу у 

свим сегментима живота (однос са Богом, са 

светом, са другим људима и са собом).  

 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса су 

да код ученика:  

- развије отвореност и однос према Богу као 

 

– УВОД 

Специфичности наставе  

Православног катихизиса у 

средњој школи и 

гимназијама;  

-Рекапитулација обрађених  

садржаја о стварању света и 

човека,прародитељском 

греху и историји спасења  

 

II – ХРИСТОС  

ИСТИНИТИ БОГ  И 

ИСТИНИТИ  

ЧОВЕК  

Господ Исус Христос: Нови 

Адам,;  

- Исус Христос – 

Оваплоћени  

Логос Божји;  

- Христос истинити Бог и  

истинити Човек  

 

III -ПРИБЛИЖИЛО СЕ 

ЦАРСТВО  БОЖЈЕ...  

Христова проповед;  

-Фронтални 

облик рада  

-Групни 

облици рада  

-

Индивидуалн

и облици 

рада;  

Дискусија и 

дебата;  

Вербално-

текстуалне  

Методе  

Демонстрати

вно-

илустративне 

методе  

Метода 

самосталног 

рада  

ученика  

Методе које 

развијају и  

Дивергентно 

мишљење  

(проблемска 

Ученик  

прати,   

уочава,  

анализира,  

дискутује,  

упоређује,  

повезује 

знања  

из 

различити

х области, 

примењуј

е научено 

у 

 животним 

ситуација

ма, 

истражује,  

користи  

савремене 

технологи

је  

као извор 

информац

ија 

посматра, 

Историја 

 

 

ликовна 

и 

музичка 

култура 

По завршетку разреда ученик: 

- самопроцењује сопствено знање из 

градива православног катихизиса  

-аргументује да је Исус Христос, као 

посредник између Бога и човрека, 

једини Спаситељ света 

- схвата да постоје разлике између 

слике и иконе 

-схвата да је Царство Божије заједница 

са Христом 

-увиђа актуелност Христове проповеди 

-увиђа да је Христова делатност и 

проповед позив свима у Царство Божије 

- поуке из Христове проповеди  

примењује на сопствени живот  

- разуме на које све начине може да се 

изрази заједништво (нпр. кроз дељење, 

заједничку трпезу и сл)  

- причешћујује се и доживљава себе као 

учесника Тајне вечере 

- у основним цртама излаже смисао 

Христовог страдања и смрти 

- разуме да се Христос узноси на небо 

да би наша вера била слободна 

- разуме да покајање подстиче човека да 

тражи Царство Божије 
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Другој и другачијој Личности у односу на нас, као 

и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у 

односу на нас, те да се између ове две релације  

оствари узајамно зависна веза (свест о заједници);  

- развије способност за постављање питања о 

целини и најдубљем смислу постојања човека и 

света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас 

окружује и друго, као и за одговарање на питања у 

светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве;  

- изгради способност дубљег разумевања и 

вредновања културе и цивилизације у којој живе, 

успона и падова у историји човечанства, као и 

достигнућа у разним областима стваралаштва (при 

чему се остварује комплементарност са другим 

наукама);  

- помогне у одговорном обликовању заједничког 

живота са другим, у изналажењу равнотеже 

између властите личности и заједнице, у 

остварењу сусрета са светом (са људима 

различитих култура, религија и погледа на свет, са 

друштвом, са природом) и са Богом; најзад,  

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, 

створен за вечност, да су сви створени да буду 

причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност 

разумевања преиспитивања и вредновања 

сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање.  

Беседа на гори;  

Параболе о Царству Божјем;  

Царство Божје – циљ  

Христове проповед  

IV - ГДЕ ЈЕ  ХРИСТОС 

ТУ ЈЕ И  ЦАРСТВО 

БОЖЈЕ  

Где је Христос ту је и  

Царство Божје;  

-Преображење Христово и 

објава Његовог страдања;  

-Лазарево Васкрсење и 

Улазак Христов у  

Јерусалим;  

- Тајна Вечера  

- Христос Нова Пасха;  

- Свети Дух Утешитељ – 

Дух заједнице и Цар 

Небески  

V - МОЈ ЖИВОТ У  

ХРИСТУ 

Покајање и праштање;  

-Труд и ревност;  

- Вера и формализам у вери;  

- Света Литургија – пројава  

Царства Небеског.  

 

VI - СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ  

Крштење и Миропомазање;  

- Покајање и исповест;  

- Свештенство;  

- Света Литургија – светајна  

Цркве  

настава,  

Истраживачк

и рад)  

Место 

реализације 

наставе:  

-учионица и 

црква  

(најчешће 

кроз учешће 

у 

литургијском 

сабрању)  

 

Оцењивање  

Непосредно 

описно 

оцењивање 

ученика  

може се 

вршити кроз:  

- усмено 

испитивање;  

- писмено 

испитивање;  

- посматрање 

понашања 

ученика;  

учествује  

 

- свестан  је значаја испуњавања 

Христових  заповести у свом животу 

- схвата да се учешћем у животу Цркве 

учествује у Царству Божијем  

-схвата да је Крштење прихватање 

позива на светост 

-зна да објасни шта је Миропомазање  

- схвата да су исповест и покајање 

повратак у наручје Очево и заједницу 

Цркве 

-уочава везу Литургије и осталих 

Светих тајни  

- тумачи молитву Оче наш као 

литургијску молитву 

- свестан је да хришћанско братољубље 

превазилази крвно и национално 

порекло 

 

-Активно учествује у животу школе 

поштујући друге учеснике као 

аутономне и једнако вредне особе, 

критички и аргументовано учествује у 

разматрању отворених питања за која је 

заинтересован поштујући разлике у 

мишљењу и интересима и даје лични 

допринос  постизању договора  

Изражава на афирмативан начин свој 

идентитет и поштује другачије културе 

и традиције и тако доприноси духу 

интеркултуралности 
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Грађанско васпитање 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, 3. РАЗРЕД 

(1 ЧАС НЕДЕЉНО, 36 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за 

предмет  
Садржај 

Начин остваривања 

садржаја програма  
Активност ученика 

 

 

Корела-

ција 

 

Исходи и општемеђупредметне компетенције 

Стицање знања о 

демократији и 

политици, механизмима 

функционисања и  

институцијама 

демократије, као и 

начини контроле и 

ограничења власти у 

демократском  

поретку, као 

предусловима 

политичке 

партиципације грађана 

Упознавање са 

карактеристикама и 

вредностима грађанског  

друштва. Разумевање 

односа државе и 

грађанског друштва, и 

грађанина као носиоца 

права и одговорности.  

Развијање културе 

људских права; 

1.Демократија и 

политика  

- Демократско 

одлучивање 

- Грађански живот, 

политика и власт 

- Ограничена власт 

- Подела власти 

 

2.Грађанин и друштво 

- Појам грађанина/ке 

- Грађани и закони 

-Грађанско и цивилно 

друштво 

-Однос цивилног 

друштва и државе 

Радионице 

 

„Ледоломци“ – технике 

за загревање и 

упознавање 

Рад у малим групама,  

рад на тексту,  

Асоцијације, 

Олуја идеја, 

Различите технике 

евалуације 

Рад у малим групама 

Рад са картицама 

Активно учествује у 

раду 

Сарађује 

Прави аналогију 

Уочава,  

Објашњава 

Увиђа, 

Аргументује 

Поставља питања 

Уочава 

запажа, упоређује 

повезује са 

претходним знањем и 

Устав и 

права 

грађана, 

Социо-

логија 

 

Активности 

учени-чког 

парла-

мента 

По завршетку разреда, ученик: 

-• 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. 

-Разуме основне појмове који му омогућавају 

активнo, компетентно, критичко и одговорно 

учешће у демократском друштву (нпр. 

демократија, владавина права, грађанска права и 

одговорности, људска, мањинска и дечија права, 

једнакост и равноправност).  
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упознавање са улогом 

грађана у залагању за 

остваривање ових права. 

право на грађанску 

иницијативу  

/ партиципацију грађана 

у процесу доношења 

одлука и право на  

самоорганизовање 

грађана 

 

Вежбање уз примену 

основна знања и 

вештине које су 

неопходне  

за решавање проблема, 

кроз реализацију 

конкретних локалних  

акција.  

 активно учешће у 

средини  

 

3.Грађанска и 

политичка права и 

право на грађанску 

иницијативу 

-Грађански активизам 

-  Култура људских 

права као претпоставка 

демократског друштва 

-Људска права 

- Грађани моје општине 

- Грађанска иницијатива 

- Рад скупштине 

-Удружења грађана 

 

4.Планирање 

конкретне акције 

-Избор проблема 

-Кораци у планирању 

-Формулисање 

проблема, цињева и 

задатака 

-План надгледања и 

оцена успешности 

- Циљне групе 

-Осмишљавање поруке 

-Јавна презентација и 

реализација акције 

Pro et contra 

Дискусија 

Симулација (рада 

скупштине) 

Давање инструкције 

(наставник) 

Вођење размене, 

Мини предавање 

наставника 

Радионице 

 

Рад у малим групама 

 

Представљање 

пројекта 

 

 

Различите технике 

евалуације 

 

искуством 

Активно учествује у 

раду 

Сарађује 

Примењује стечено 

знање 

Активно учествује у 

раду 

Примењује 

претходно стечена 

знања 

Предлаже  

Сарађује 

Дискутује 

Аргументује 

Решава проблем 

Организује  

Анализира  

Самопроцењује  

напредак 

-Зна садржај појма грађанин у демократском 

друштву, као и права и одговорности које он/она 

има 

-Разуме основне појмове који му омогућавају 

активнo, компетентно, критичко и одговорно 

учешће у демократском друштву (нпр. 

демократија, владавина права, грађанска права и 

одговорности, људска, мањинска и дечија права, 

једнакост и равноправност).  

-Познаје своје грађанске улоге, права и 

одговорности на основу њих; познаје надлежности, 

овлашћења и начин функционисања институција 

од јавног значаја, активно их користи, критички 

процењује,  

-Проналази/осмишљава могућа решења 

проблемске ситуације.  

 упоређује различита могућа решења... преко 

релевантних критеријума, уме да објасни шта су 

предности и слабе стране различитих решења и да 

се определи за боље решење.  

-Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у 

оквиру групног рада на одговоран, истрајан и 

креативан начин  

-Самопроцесује своје грађанске компетенције 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ГИМНАЗИЈЕ ОПШТЕГ ТИПА 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

 

ЦИЉЕВИ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 

 

 развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу 

грађанина за живот у савременом друштву;  

 оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег 

образовања; 

 свест о важности здравља и безбедности; 

 оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;  

 поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавања различитости; 

 развој мотивације исамоиницијативеза 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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ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, 4 РАЗРЕД, гимназија општег типа 

4 ЧАСА НЕДЕЉНО, 128 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци Садржај теме 
Методе и 

облици рада 

Активности 

ученика 

Корела- 

ција 

Исходи и опште међупредметне 

компетенције* 

Циљеви наставе српског 

језика и књижевности:  

-Упознавање ученика са 

књижевноисторијским 

појавама и процесима, са  

репрезентативним делима 

српске и опште 

књижевности и са 

књижевним жанровима; 

-Проширивање и 

продубљивање знања и 

читалачких вештина,  

проширивање и 

продубљивање знања о 

српској и светској 

књижевности,  

продубљивање општих 

знања о српском језику; 

-Развијање љубави према 

књизи и читању,  

-Унапређење 

функционалне 

писмености; 

 

Задаци: 

А. КЊИЖЕВНОСТ  

I. ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА  

-Слојевита структура 

књижевноуметничког дела  

-Методологија проучавања књижевности  

-Смисао и задаци проучавања 

књижевности  

-Стварање књижевноуметничког дела и 

проучавање књижевности 

 -Читалац, писац и књижевно дело. 

Књижевна култура.  

 

Дела за обраду  

ДесанкаМаксимовић: Тражим помиловање 

(избор песама), Стеван Раичковић: Камена 

успаванка (избор), „Септембар“ 

Добрица Ћосић: Корени и Време смрти 

(први део) 

Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба  

Меша Селимовић: Дервиш и смрт; 

Данило Киш: Енциклопедија мртвих; 

Душан Ковачевић: Балкански шпијун 

Васко Попа: Каленић (избор), Кора 

Бранко Миљковић: Ватра и ништа (избор)  

Бранко Ћопић: Башта сљезове боје  

 

Фронтални 

облик рада 

 

-Групни 

облици рада  

 

-Индивиду-

ални облици 

рада;  

 

-Дискусија и 

дебата  

 

-Вербално-

текстуалне  

методе 

(истраживачк

и задаци)  

 

Демонстрати

вно-

илустративне 

методе 

 

Активно 

учествује у 

раду, 

упоређује и 

повезује 

стечена знања и 

искуства; 

 

практично 

примењује 

предходно 

стечена знања 

из историје 

старог света;  

 

 

 

 

 

повезује  

стечена знања 

из историје, 

музичке и 

ликовне 

културе; 

Историја 

 

Ликовна и 

музичка 

култура 

Психиоло-

гија 

 

Филозофија 

По завршетку разреда, ученик: 

- Користи препоручену секундарну 

литературу (књижевноисторијску, 

критичку, аутопоетичку, теоријску) и 

доводи је у везу са књижевним 

текстовима предвиђеним програмом.  

- поседује читалачке навике;.  

- образлаже основне елементе 

књижевности као дискурса у односу на 

остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/ одсуство приповедача, 

приповедни фокус, статус историјског 

и фиктивног итд.)  

- 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.  

- Самостално уочава и анализира 

проблеме у књижевном делу и уме да 

аргументује своје ставове на основу 

примарног текста.  
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 развијање и неговање 

стваралачког и 

истраживачког духа у 

процесу учења и у 

примени стечених знања;  

 даље развијање знања, 

вредности и 

функционалних вештина 

које ће моћи да користе у 

даљем образовању, у 

професионалном раду и у 

свакодневном животу;  

 развијање личног и 

националног идентитета и 

осећање припадности 

држави Србији;  

 формирање вредносних 

ставова којима се чува 

национална и светска 

културна баштина;   

 оспособљавање за 

живот у 

мултикултуралном 

друштву.  

 

Задаци наставе језика 

(знања о језику, 

способност служење 

језиком и васпитна улога 

наставе језика):  

 поштовање и неговање 

матерњег  (српског) језика, 

неговање традиције и 

културе српског народа, 

Самјуел Бекет: Чекајући Годоа 

Весна Парун: Ти која имаш невиније руке 

од мојих 

Коста Рацин: Везиља 

А. Тишма: Употреба човека 

М. Лалић: Лелејска гора 

Иво Андрић: Проклета авлија 

Миодраг Булатовић: Црвени петао лети 

према небу, 

Иво Андрић: Проклета авлија; есеј: 

Разговор са Гојом; 

Васко Попа: Кора (избор песама), Каленић, 

Манасија  

Миодраг Павловић: Реквијем 

 

II. САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ  

Битна обележја и најзначајнији 

представници европске и српске 

књижевности   

 

III. ЛЕКТИРА  

Виљем Шекспир: Хамлет; Волфганг Гете: 

Фауст;  

Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна  

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).  

-Метода 

самосталног 

рада  

ученика  

 

- Проблемска 

настава,  

 

истражива-

чки рад  

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно 

учествује у 

раду, 

адекватно 

користи 

постојеће 

знање, 

повезује га са 

новим 

градивом, 

активно 

учествује у 

изради задатака 

 

 

Активно 

приступа 

изради задатака 

на часу; 

Практично 

примењује 

стечено  

знање 

самопроцењује  

сопствени 

напредак 

- Препознаје основне врсте зависних 

предикатских реченица (типични 

случајеви); зна основно о напоредним 

односима, конгруенцији и негацији; 

разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме појам 

елипсе; има основна знања о употреби 

падежа и глаголских облика.  

- На књижевном и неуметничком 

тексту  

средње сложености: препознаје 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.  

- Излаже и пише о темама из области 

језика, књижевности и културе;  

-има развијене говорничке вештине;  

 

 Познаје различите врсте текстова и 

уме да изабере адекватну стратегију 

читања.  

 Активно конструише знање; уочава 

структуру градива, активно селектује 

познато од непознатог, битно од 

небитног; уме да резимира и елаборира 

основне идеје 

 

Активно доприноси неговању 

културе дијалога, уважавању и 

неговању различитости и поштовању 

основних норми комуникације.  

 Ученик користи на одговарајући и 
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националних мањина, 

етничких заједница и 

других народа;  

 унапређивање културе 

комуникације у складу са 

поштовањем расне, 

националне, културне, 

језичке, верске, родне, 

полне и узрасне 

равноправности,  

 развијање толеранције и 

уважавања различитости и 

са поштовањем и 

уважавањем других језика 

и других култура.  

Задаци наставе 

књижевности (усвајање 

књижевних знања, 

развијање читалачких 

вештина и афирмисање 

васпитних вредности 

путем књижевности): 

 упознавање 

репрезентативних дела 

српске књижевне баштине 

и дела опште 

књижевности, њихових 

аутора, поетске и естетске 

вредности;  

 неговање и развијање 

читалачке компетенције и 

интерпретацијске вештине  

 развијање литерарних 

афинитета  и естетског 

 

IV. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  

На наведеним делима понављају се, 

проширују, усвајају и систематизују 

основни књижевнотеоријски појмови.  

Типови романа: роман лика, простора, 

степенасти, прстенасти, паралелни; роман 

тока свести; роман-есеј;  

Драма: Структура и композиција драме; 

антидрама; антијунак.  

Драма и позориште, радио, телевизија, 

филм.  

Путопис. Есеј. Књижевна критика.  

 

Б. ЈЕЗИК  

I. СИНТАКСА  

Падежни систем.  

Конгруенција  

Систем зависних реченица.  

Систем независних реченица.  

Синтакса глаголских времена и глаголски 

начини - основни појмови.  

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. 

Прагматика. Говорни чинови. Структура 

разговора и текста.  

II. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ  

Еволуција језика: Развој језика. Настанак и 

креативан начин језик и стил 

комуникације који су специфични за 

поједине научне, техничке и уметничке 

дисциплине.  

 

 Уме да пореди различите изворе и 

начине добијања података, да 

процењује њихову поузданост и 

препозна могуће узроке грешке.  

фикaснo кoристи ИКТ зa 

кoмуникaциjу и сaрaдњу.  

 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.  

  

 Ангажује се у реализацији преузетих 

обавеза у оквиру групног рада на 

одговоран, истрајан и креативан начин.  

 Својим активностима у школи и 

заједници афирмише дух толеранције, 

равноправности и дијалога.  

 Залаже се за солидарност и учествује 

у хуманитарним активностима.  

 Изражава на афирмативан начин свој 

идентитет и поштује другачије културе 

и традиције и тако доприноси духу 

интеркултуралности.  
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укуса читање књижевна 

дела свих жанрова, 

вредновање, анализирање 

и критички осврт на њих;  

 усвајање хуманистичких 

ставова, уверења и 

система вредности;  

развијање моралног 

просуђивања, 

опредељивање за добро и 

осуду насилништва и 

нечовештва, одбацивање 

свих видова агресивног и 

асоцијалног понашања и за 

развијање самосвести и 

личне одговорности;  

 развијање емпатије 

према ближњима и 

одговорности према 

другом;  

 

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.  

 

III. ПРАВОПИС  

Интерпункција  

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).  

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Стилистика: функционални стилови: 

административни (молба, жалба, пословно 

писмо).  

Облици писменог изражавања: приказ, 

осврт, расправа, књижевне паралеле, есеј 

(вежбања).  

Домаћи писмени задаци сложенијих 

захтева (читање и анализа на часу).  

Четири писмена задатка годишње. 
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Енглески језик – први страни језик 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  за  4. РАЗРЕД  (ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК, 12.ГОДИНА УЧЕЊА) 

3 ЧАСА НЕДЕЉНО, 96 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци 

 

Садржај теме 
Методе и облици 

рада 

Активности 

ученика 
Корелација 

Исходи и опште 

међупредметне 

компетенције 

 

Циљ наставе енглеског 

језика је:  

-овладавање новим језичким 

системом,  упознавање 

културе, обичаја и начина 

живота у Енглеској 

-овладавање 

комуникативним вештинама 

и развијање способности и 

метода учења страног језика 

-развијање сазнајних и 

интелектуалних 

способности ученика, 

његових хуманистичких, 

моралних и естетских 

ставова  

-развијање општих и 

специфичних стратегија 

учења и критичког 

мишљења   

 

Задаци наставе енглеског 

језика је:  

- упознање карактеристика 

система језика и језичких 

 

I РЕЧЕНИЦА  

1. Адвербијалне клаузе  

а) узрочна  

б) намена 

в) допусна са although, however, no matter (P)  

2. Инверзија  

а) Инверзија субјекта и предиката  

б) иза never, so little, rarely, hardly not a (P)  

3. Скраћивање клауза  

а) временских клауза (Р)  

б) релативних клауза  

в) узрочнх клауза (Р)  

II ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1.Члан  

а) Преглед употребе члана  

б) Члан испред властитих имена  

2. Именице  

а) Обнављање, утврђивање и систематизација 

множине именица и слагање именице са 

глаголом  

б) Множина именица страног порекла (Р)  

в) Множина сложеница  

г) Генитив 

- код неких утврђених израза  

- дупли генитив 

3. Заменички облици  

Заменице-детерминатори – обнављање и 

утврђивање 

 

Комбиновани 

облици рада: 

индивидуални, 

групни,фронтални и 

рад у паровима 

 

Средстава за рад: 

Flashcards, 

questionnaires, 

lexical games, 

grammatical 

exercises, projects 

 

Методе рада: 

вербалне 

(монолошка и 

дијалошка) рад на 

тексту, 

демонстративна, 

игровне активности 

 

-активно 

учествује у раду, 

повезује стечена 

знања и искуства 

-практично 

примењује 

предходно 

стечена знања 

- идентификује 

речи и повезује 

их са значењем 

-идентификује 

врсте речи и 

глаголска 

времена 

-слуша ауди 

снимак, разуме и 

писмено или 

усмено 

препричава или 

одговара на 

питања 

-чита текст, 

разуме, одговара 

на питања 

-повезује све 

теме са својим 

 

-српски језик 

-страни језици 

-латински језик  

-историја 

-географија 

-биологија и 

заштита 

животне 

средине  

-информатика 

-физичко 

васпитање 

-психологија 

-социологија 

 

 

По завршетку разреда 

ученик: 

-може да разуме основне 

идеје одређеног разговора, 

без обзира да ли је тема 

њему блиска или не, да ли 

је тема апстрактна или не 

- може прилично течно да 

води конверзацију са 

особама којима је енглески 

језик матерњи 

- може да разуме већи део 

телевизијских 

информативних емисија, 

као и филмове који немају 

превод 

- може да чита литературу 

на савременом енглеском 

језику, разуме пишчеве 

ставове, али и да чита 

чланке у новинама који се 
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структура 

- усвајање правилног 

изговора и интонације 

- разумевање саговорника и 

усмено излагање о  темама 

из свакодневног живота 

-оспособљавање  за давање 

информација о  себи, свом 

дому,о земљи и њеним 

културно-историјским 

тековинама 

- овладавање техником 

гласног читања и читања у 

себи и разумевање текстова 

о темама из свакодневног 

живота, текстова са научно-

популарним садржајем 

- упознавање са начином 

живота народа чији језик 

уче и тековинама њихове 

културе и цивилизације 

- изградња свест о потреби 

сарадње и толеранције међу 

народима 

- овладавање методама за 

даљи самостални рад на 

богаћењу и 

усавршавањустеченог 

језичког знања 

 

4. Придеви 

а) Обнављање и утврђивање употребе и 

поређења продева  

б) Латински компаратив (Р)  

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи 

а) Време и аспект глагола - обнављање 

б) The Future Continuous Tense  

в) Инфинитив  

- после упитних речи  

- после придева  

г) Герунд и инфинитив - разлике (Р)  

д) емфатична употреба DO  

ђ) Двочлани глаголи (фразални и предлошки)  

2. Прилози 

Обнављање и систематизација вресте прилога 

и места прилога у реченици  

3. Предлози  

Систематизација предлога за време, правац 

кретања, место и начин  

IV ТВОРБА РЕЧИ  

Творба сложеница и деминутива  

breakdown, sportsman, humming-bird i dr.; 

leaflet, gosling и др.  

V ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Идиоми и фразе 

VI ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Енциклопедијски речници (општи и посебни)  

 

 

искуством 

-усваја и 

увежбава нове 

речи 

-пише саставе на 

задату тему 

-попуњава молбе 

и упитнике 

-размењује 

мишљења и 

искуства са 

друговима у 

пару или групи 

на теме које се 

обрађују на часу 

-гледа видео 

снимак и 

писмено или 

усмено реагује 

на њега 

-ради диктат 

-подстиче 

ученике који су 

повученији да се 

укључе у рад и 

слободно 

користе енглески 

језик у 

комуникацији  

 

 

тичу актуалне ситуације и 

да их готово у потпуности 

разуме 

-може да потпуно 

слободне, без задршке 

комуницира са различитим 

особама којима је енглески 

матерњи језик, и да буде 

активан учесник дискусије  

са чијом темомо је 

упознат, као и да изнесе и 

одбрани своје ставове 

- може да пише есеј на 

задату тему, као и 

пословне извештаје  

-може да разуме главне 

идеје говора који су 

лингвистички и 

граматички врло сложени, 

попут разговора о 

техничким питањима или 

у сегменту професионалне 

специјализаце 

-може да схвати суштину 

одређеног стручног 

предавања , извештаја или 

неког другог приказа –

може да разуме 

телевизијске емисије 

различите тематике, 

већину филмова без титла 
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и позоришне представе на 

стандардном дијалекту 

енглеског језика 

- може потпуно 

самостално и релативно 

течно да чита текстове 

различите тематике и 

дужине  

-може да прелети 

погледом преко неких 

садржаја, али и дужих 

текстова и да реалтивно 

лако уочи све детаље 

- не греши много и често у 

граматици, а говор му је 

махом течан и прецизан 

-може несметано да пише 

о бројним темама и даје 

детаљне описе чак и 

комплексних догађаја и 

објеката, као и детаљне 

описе стварних или 

измишљених догађаја , и 

да напише рецензију неке 

књиге, филма или опис 

игрице 

-може да учествује у 

јавним расправама 

уколико му је тема 

релативно блиска 
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Француски језик – први страни језик 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  за  4. РАЗРЕД  (ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК, 12.ГОДИНА УЧЕЊА) 

3 ЧАСА НЕДЕЉНО, 96 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци 

 
Садржај теме 

Методе и 

облици 

рада 

Активности 

ученика 

Корела-

ција 

Исходи и опште 

међупредметне 

компетенције* 

 

Циљ и задаци  

Циљ наставе страног језика је 

овладавање комуникативним 

вештинама и развијање способности 

и метода учења страног језика; 

развијање сазнајних и 

интелектуалних способности 

ученика, његових хуманистичких, 

моралних и естетских ставова; 

развијање општих и специфичних 

стратегија учења и критичког 

мишљења; развијање способности за 

самостално, аутономно учење, 

тражење, селекцију и синтезу 

информација до којих долази кроз 

самосталан рад и претраживање 

изворника различитог типа (писани 

и електронски извори, самостална 

истраживања на терену, интервјуи, 

итд.); стицање позитивног односа 

према другим језицима и културама, 

као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на 

Сложена реченица  

- препознавање односа главне и зависне реченице у 

тексту, уочавање субјунктивних конструкција  

каузални однос:  

- узрочна реченица  

parceque 

Je suis fatigué parce que je travaillais toute la nuit.  

car  

Il n´est pas venu car il est malade.  

comme (P)  

Comme l´art classique ne reflète que la réalité, l´art 

moderne à tout pris va à la base.  

si... c´est que (P)  

Si l´art dépends si étroitement de l´homme c´est qu´il 

l´exprime.  

- узрочнаконструкција 

pour + им.  

Ces matières sont choisies pour la commodité du travail.  

à cause de  

Elle n´est pas venue à cause des raisons connues.  

- партиципна 

Le tableau est plain tandis que la nature est profonde.  

malgrè + им.  

Malgrè l´universalité de son oeuvre, son intérieur reste 

inconnu.  

 

Комбинова

ни облици 

рада:  

индивидуал

ни, групни, 

фронтални 

и рад у 

паровима 

- употреба 

различи-тих 

средстава за 

рад: 

Flashcards, 

questionnair

es, etc. 

-  

lexicalgames

, 

grammatical

exercises, 

projects 

Методе 

рада: 

вербалне 

Слушање:  

-слушају краће 

аутентичне 

текстове са 

ометањем 

(разговоре, 

интервјуе, 

описе, приче, 

песме) 

-бележе 

-одговарају на 

питања 

-допуњавају 

текст или табеле 

-решавају 

задатке 

вишеструког 

избора 

-извршавају 

упутства 

 

Говор: 

-играју улоге 

(jeux de rôle) 

-учествују у 

 По завршетку разреда 

ученик:  

Kандидат почетник 

 

А1 Може да разуме и користи 

свакодневне познате изразе и 

веома једноставне фразе у 

циљу задовољења неке 

конкретне потребе. Може да се 

представи, да представи друге, 

да тражи и даје информације о 

себи и другима, нпр. где живи, 

које људе познаје, ствари које 

поседује. Може да комуницира 

на једноставан начин уколико 

саговорник говори полако и 

јасно и  спреман је да  пружи 

помоћ .  

 

А2 Може да разуме реченице и 

фреквентне фразе и изразе у 

вези са непосредним 

окружењем и искуствима 

(основне информације о 

породици, куповини, локалној 
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отвореност у комуникацији; стицање 

свести и сазнања о функционисању 

страног и матерњег језика 

 

 Задаци наставе страног језика су да 

ученици:  

- буду оспособљени да у школској и 

ван школској свакодневници могу 

писмено и усмено да остваре своје 

намере, диференцирано и сходно 

ситуацији;  

- продубљују и проширују 

комуникативне способности и 

постављају основе за то да страни 

језик користе и после завршетка свог 

образовања, функционално, за 

студије, у будућем послу или даљем 

образовању;  

- стекну увид у језичку стварност и 

буду оспособљени да уоче контрасте 

и врше порђења у односу на 

сопсвену стварност;  

- упознају текстове из књижевности 

одређеног језика који су погодни за 

тумачење на страном језику и који 

омогућавају интерактивне процесе;  

- буду оспособљени да се у усменој и 

писаној комуникацији компетентно 

и самосвесно споразумевају са 

људима из других земаља, усвајају 

норме вербалне и невербалне 

комуникације у складу са 

специфичностима језика који уче, 

као и да наставе, у оквиру 

au lieu de +инф.  

Au lieu de s´occuper de ses trouvailles il les a emportées 

dans le laboratoire.  

sans que + subj. (P)  

Il fut prêt à nous le dire sans attendre que les autres 

l´acceptent.  

Изражавањехипотетичности 

Кондиционалнереченице 

pourvu que  

Pourvu que la lettre arrive à temps.  

Изражавањекомпаративности 

comme... si  

Faites comme si c´était normal!  

autant... autant  

Autant d´hommes autant d´avis différents  

superieur à  

inférleur à  

Il a une note supérieur à la moyenne.  

plus... plus (P)  

plus... moins, итд.  

Plus on lui donne de vitesse, plus le poid va loin.  

суперлатив - 

указатинанекеспецифичнеконструкцијекојесејављају

утексту:  

Une plante des plus rares.  

C´est le plus important. 

Le meilleur peintre de notre temps.  

Venez le plus vite possible.  

le seul, l´unique + subj.  

Il est le seul qui soit venu.  

Одређеничлан 

посесивна, дистрибутивнаидемонстративнавредност.  

Les peintres de l´époque. Le bras gauche me fait mal. 

Nous aurons la leçon le lundi.  

(моноло-

шка и 

дијалошка) 

рад на 

тексту, 

демонстрат

ивна, 

игровне 

активно-сти 

интервјуу 

разговарају 

-описују 

-вршепоређење 

-препричавају 

-припремају 

излагање 

-учествују у 

дискусији 

-анализирају 

књижевни текст 

 

Читање 

-читају 

различите врсте 

текстова и 

регују вербално 

и невербално 

-повезује 

наслове са 

деловима текста 

-дају наслов 

деловима текста 

-одговарају на 

питања 

-попуњавају 

празнине у 

тексту/табели 

-решавају 

задатке 

вишеструког 

избора 

-решавају 

задатке „тачно-

географији, професијама, итд.). 

Може да комуницира у оквиру 

једноставних и рутинских 

задатака који захтевају 

једноставну и директну 

размену информација у вези са 

познатим и рутинским 

стварима. Може да 

једноставним реченицама 

изрази информације о себи, 

непосредном окружењу, и о 

основним потребама. 

 

Напредни кандидат 

 

 

B1 Може да разуме кључна 

значења инпута представљеног 

у јасној и стандардној форми, о 

темама које познаје и које се 

односе на различите познате 

аспекте живота и рада. Може 

да се снађе у већини ситуација 

које су могуће током путовања 

кроз регионе где се циљни 

језик говори. Може да 

произведе једноставан текст 

који следи принципе логичног 

излагања на познате теме или 

теме од посебног значаја за 

датог ученика. Може да опише 

догађаје, искуства, снове, наде 

и амбиције и да кратка 

образложења својих мишљења 
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формалног образовања и 

самостално, учење другог и трећег 

страног језика;  

- изграђују и унапређују 

индивидуалне афинитете према 

вишејезичности;  

- у оквиру или изван школе активно 

се нађу у ситуацијама са људима 

који говоре други језик и који су из 

друге културе;  

- до краја четвртог разреда гимназије 

савладају први страни језик до 

нивоа Б1, односно Б1+, а други 

страни језик до нивоа А2+, односно 

Б1 уколико се ради о страном језику 

који ученици настављају да уче у 

средњој школи пошто су га већ 

учили у основној школи.  

 

Именицесадварода - Плуралиатантум 

Бројеви 

- Читањеразломака, математичкихзнаковаирадњи.  

Творбаречи 

сложенице (свекомбинације)  

le chef d´oeuvre; l´avant-garde; la main d´oeuvre; 

l´aidemémoire ; le clair-obscur ; le va-et-vient.  

деривацијаречи 

а) помоћупрефикса:  

ultra, infra, sous, sur...  

б) помоћусуфикса:  

able, ible, ais, ain...  

Номинализација 

Супстантивирањенекихграматичкихкатегорија 

- инфинитив 

le devoir, le pouvoir  

- партициппрезента 

le passant, le combattant  

- партиципперфекта 

le passé, le blessé, la découverte  

- придев 

l´inconscient, le beau, l´essentiel  

- адверб 

le bien, le mal, le mieux  

Le thème propose, l´écrivain se mit à l´élaborer. La 

question posée, il faut trouver le moyen d´y répondre.  

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Најчешћиидиомиифразеологизми. Полисемија.  

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Енциклопедијскиречници; 

најпознатијеенциклопедијеислужењењима. 

нетачно“ 

-следе упутства 

-читају 

књижевне 

текстове и 

разговарају о 

њима 

-припремају и 

изводе 

драматизацију 

текста 

 

Писање 

-састављају 

формално и 

неформално 

писмо 

-пишу 

мотивационо 

писмо 

-описују 

-осмишља-

вајупричу, 

коментар, есеј 

-раде на 

пројектним 

задацима. 

 

и планова.  

 

B2 Разуме основне идеје 

комплексног текста који се  

бави  како конкретним, тако и 

апстрактним темама. Користи 

језик са нивоом флуентности и 

спонтаности који омогућава 

неометану комуникацију са 

изворним говорницима (без 

већег труда са једне или друге 

стране).  

Може да произведе јасан, 

детаљан текст о различитим 

темама и објасни своје 

мишљење о нечему 

представљајући предности и 

недостатке различитих 

мишљења. 

 

 

  



Школски програм Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, 2018-2022 

220 
 

Руски језик – први страни језик 

РУСКИ  ЈЕЗИК – ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК, 4. РАЗРЕД (12. година учења) 

3 ЧАСА НЕДЕЉНО, 96 ЧАСА ГОДИШЊЕ 

Циљеви учења за предмет  Садржај 

Начин 

остваривањ

а садржаја 

 

Активнос

т ученика 

 

 

Корелација 

 

Стандарди и oпште 

међупредметне 

компетенције 

Циљеви предмета су овладавање 

комуникативним вештинама и 

развијање способности и метода 

учења страног језик; развијање 

сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских 

ставова;развијање општих и 

специфичних стратегија учења и 

критичког мишљења;развијање 

способности за самостално, 

аутономно учење, тражење, селекцију 

и синтезу информација до којих се 

долази самосталним радом и 

претраживањем изворника различитог 

типа (писани и електронски извори, 

самостална истраживања на терену, 

интервјуи итд.);стицање позитивног 

односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом 

језику и културном наслеђу, уз 

уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у 

комуникацији, стицање свести и 

сазнања о функционисању страног и 

Реченица 

Једночлане реченице.Могућности трансформација 

једночланих реченица у двочлане реченице и 

обрнуто. 

Именице 

    Род непроменљивих именица. Именице 

придевског и партиципског порекла. Именичке 

абревијатуре. Двојаки облици множине са 

различитим значењем. Преглед најтипичнијих 

суфикса за грађење именица. 

Заменице 

     Систематизација заменица. 

Придеви 

     Придеви пореклом од партиципа (писање –ен и –

енн-), од заменица и бројева. Преглед 

најтипичнијих суфикса придева. 

Бројеви 

Систематизација бројева. 

Глаголи 

     Пренесена значења простих и префиксалних 

глагола кретања у појединим облицима. Преглед 

најтипичнијих суфикса и префикса за грађење 

глагола. Систематизација усвојених глагола који се 

рекцијски разликују од еквивалентних глагола у 

матерњем језику.  

Предмет се 

реализује 

кроз следеће 

облике 

наставе: 

комуникатив

на настава 

страних 

језика уз 

примену 

облика рада у 

групама и 

паровима 

(мини-

дијалози, 

игра по 

уогама, 

симулације 

итд) 

додатних 

средстава у 

настави (АВ 

материјали,  

ИТ игре,  

аутентични 

 

Слуша и 

реагује на 

налоге 

и/или 

задатке у 

вези са 

текстом 

намењени

м развоју 

и провери 

разумевањ

а говора. 

 

практично 

примењује 

стечена 

знања 

и активно 

учествује 

у раду на 

часу, 

повезује 

знања из 

различити

матерњи 

језик, 

историја,  

музичка  и 

ликовна 

култура, 

информатика 

 

Поред стандарда за 

предмет (страни језик), 

настава руског језика 

развија и следеће 

међупредметне 

компетенције са којима 

ученик:  

 

- Уме да процени 

сопствену успешност у 

учењу; идентификује 

тешкоће у учењу и зна 

како да их превазиђе. 

 

- Ученик познаје 

специфичне 

карактеристике 

различитих модалитета 

комуникације (усмена и 

писана, непосредна и 

посредована 

комуникација, нпр. 

телефоном, преко 

интернета). 
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матерњег језика;усвајање знања из 

страног језика која ће 

ученику/ученици омогућити да се у 

усменој и писаној комуникацији 

компетентно и самосвесно 

споразумева са људима из других 

земаља, усвоји норме вербалне и 

невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који учи, као 

и да настави, у оквиру формалног 

образовања и самостално, учење 

датог страног језика и других страних 

језика 

-Циљ учења граматичких садржаја је 

обезбеђивање основе за успешну 

комуникацију на страном језику. Кроз 

наставу руског 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. 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора.  

-Оспособљавање ученика за 

функционално читање иразумевање 

Прилози 

     Систематизација прилога. 

Предлози 

Систематизација предлошко-падежних 

конструкција по семантичком принципу (за 

исказивање објекатских, просторних, временских, 

узрочних, циљних, начинских, атрибутивних и 

других односа). 

Везници 

Систематизација везника уз систематизацију 

независно-сложених и зависно-сложених реченица. 

Реченични модели 

Реченичне моделе уведене у наставу током 

претходних разреда обнављати тако да ученици 

постану свесни: а) да се један исти смисао 

(значење, однос) у руском језику може исказати 

средствима различитог нивоа; б) да се један те исти 

смисао често на различите начине исказује у 

руском језику и у матерњем језику ученика. У IV 

разреду посебну пажњу посветити, пре свега у 

облику вежби, следећим моделима и њиховом 

стилском диференцирању: 

Субјекатско-предикатски односи 

     а) Реченица са глаголом представлять собой у 

предикату. 

Геометрическая фигура представляет собой часть 

плоскости. 

     б) Реченице са глаголима иметь, иметься у 

предикату 

Мы имеем фотографии нашей планеты, сделанные 

из космоса. 

     в) Реченице са аналитичким глаголским 

предикатом  

Данные подвергаются обработке в ЭВМ. 

материјали, 

итд.), 

 као и уз 

примену 

принципа 

наставе 

засноване  

на сложеним  

задацима 

који не 

морају бити 

искључиво 

језичке 

природе 

 

У сваком 

разреду 

планира се 

израда два 

писмена 

задатка. 

 

 

х области, 

примењује 

научено у 

реалним 

ситуација

ма 

 

 

истражује, 

користи 

савремене 

технологи

је као 

извор 

инфор-

мација 

 

израђује 

паное, 

презентац

ије, зидне 

новине, 

постере за 

учионицу, 

 

дебатује, 

аргументу

је и 

изражава 

мишљење 

на  

пригодне 

теме 

 

- Уме да идентификује и 

адекватно представи своје 

способности и вештине 

("јаке стране");  

уме да напише CV и 

мотивационо писмо. 

истрајан и креативан 

начин. 

 

- Ангажује се у 

реализацији преузетих 

обавеза у оквиру групног 

рада на одговоран,  

дискусију заснива на 

аргументима. 

 

- Активно слуша и 

поставља релевантна 

питања поштујући 

саговорнике и сараднике, а  

остварењу заједничких 

циљева. 

 

- Конструктивно, 

аргументовано и 

креативно доприноси раду 

групе  

 

 

- Активно доприноси 

неговању културе 

дијалога, уважавању и 

неговању различитости и 

поштовању основних 
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различитих, узрасно и садржајно 

примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања упутстава 

и остварења естетског доживљаја 

(читање ради личног задовољства). 

- 

Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће у 

дијалогу на страном језику. 

 

-Оспособљавање ученика за писање 

краћих текстова различитог садржаја. 

употребу језика. 

-Стицање и овладавање 

социокултурним компетенцијама 

неопходним за писану и усмену  

 

Објективни односи 

Објекат уз негиране глаголе 

     Он не имеет права так говорить. 

     Разве ты не знаешь эту девушку? 

Просторни односи  

Реченице с одредбама за место, правац, одвајање од 

места и трасу (систематизација) 

     Идите вниз. Мы были внизу. Они пришли снизу.  

     Много таких памятников вокруг нас. Я тебя 

буду ждать около памятника. 

     Мы повесили зеркало над умывальником. 

     Зеркало висит над умывальником. 

     Солнечные лучи проходят сквозь/через стекло. 

     Они долго жили за границей. Они приехали из-

за границы. 

     К реке нужно было идти по лесу/лесом. 

Временски односи 

     а) Реченице  с прилошком одредбом за време 

(систематизација) 

     Он родился 15 мая 1971 года. Он родился в 1971 

году. 

     За несколько дней до начала войны он приехал 

домой. 

     б) Сложена реченица 

     Прежде чем ты будешь отвечать, хорошо 

подумай. 

Циљни односи 

     а) Реченице с прилошком одредбом за циљ и 

намену (систематизација) 

     Я иду в аптеку за лекарством. 

     Я иду в аптеку купить лекарство. 

     С целью измерения применяют динамометр. 

     б) Сложена реченица 

     Чтобы определить направление, нужен компас.  

усмено 

излаже 

 

пише 

текстове 

различити

х врста и 

дужине и 

степена 

тежине 

 

норми комуникације. 
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Узрочни односи 

а) Реченица с прилошком одредбом за узрок 

(систематизација) 

     Товарищи почему-то не пришли. 

     Благодаря помощи друга, я выполнил задание. 

     б) Сложена реченица 

     Так как было шумно, мы ничего не могли 

понять. 

Условни односи 

     Сложена реченица 

     Если нагревать тела, то они расширяются. 

Атрибутивни односи 

Реченице са конгруираним и неконгруираним 

атрибутом (систематизација) 

     Учитель проверил ученические тетради.  

     Учитель проверил тетради учеников. 

     Это чемпион мира по шахматам. 

Ортографија 

     Обнављање основних правописних правила. 

Употреба зареза код зависно-сложених и 

независно-сложених реченица, издвојених обрта, 

уводних и уметнутих речи и реченица, сложених 

везничких израза. Транслитерација руских речи 

латиницом (при телеграфисању) 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

     Прелазак речи из једне категорије  у другу. 

Стилска функција идиома и фразеологизама.  

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

     Енциклопедијски речници (општи и посебни 

културолошки,нпр., речник књижевних термина, 

речник лингвистичких термина, речник 

позоришних термина и сл.). Најпознатије 

енциклопедије и служење њима. 

 



Школски програм Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, 2018-2022 

224 
 

Енглески језик – други страни језик 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -  4.  РАЗРЕД  ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ОСМА ГОДИНА УЧЕЊА - 

(2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 64 ЧАСА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви и задаци 

 

Садржај теме 
Методе и облици 

рада 

Активности 

ученика 

Корелаци

ја 

Исходи и опште 

међупредметне компетенције 

 

Циљ наставе енглеског језика 

је:  

-овладавање новим језичким 

системом,  упознавање културе, 

обичаја и начина живота у 

Енглеској 

-овладавање комуникативним 

вештинама и развијање 

способности и метода учења 

страног језика 

-развијање сазнајних и 

интелектуалних способности 

ученика, његових 

хуманистичких, моралних и 

естетских ставова  

-развијање општих и 

специфичних стратегија учења 

и критичког мишљења   

 

Задаци наставе енглеског језика 

је:  

- упознање карактеристика 

система језика и језичких 

структура 

- усвајање правилног изговора и 

 

I РЕЧЕНИЦА  

Сложена реченица 

а) Адвербијалне клаузе  

- намерна 

- узрочна 

б) погодбена реченица  

- реална 

- потенцијална  

- иреална (Р)  

II ИМЕНИЧКА ГРУПА  

1. Члан 

а) Обновити научене употребе члана 

б) Одређени члан уз градивне именице, 

називе годишњих доба, обеде, уз називе 

институција, хотела  

в) Нулти члан уз делове дана (са предлогом 

at)  

г) Члан уз називе новина и часописа - Vogue, 

The New York Times  

2. Именице  

а) Обновити множину именица  

б) Генитив мере  

в) Дупли генитив (Р)  

3. Заменички облици  

а) Заменице 

- Обновити научене заменице  

- Безлична употреба личних заменица 

множине (we, you, they)  

 

Комбиновани 

облици рада: 

индивидуални, 

групни,фронтални и 

рад у паровима 

 

Средстава за рад: 

Flashcards, 

questionnaires, 

lexical games, 

grammatical 

exercises, projects 

 

Методе рада: 

вербалне 

(монолошка и 

дијалошка) рад на 

тексту, демонстра-

тивна, игровне 

активности 

 

-активно 

учествује у раду, 

повезује стечена 

знања и искуства 

-практично 

примењује 

предходно 

стечена знања 

- идентификује 

речи и повезује 

их са значењем 

-идентификује 

врсте речи и 

глаголска 

времена 

-слуша ауди 

снимак, разуме и 

писмено или 

усмено 

препричава или 

одговара на 

питања 

-чита текст, 

разуме, одговара 

на питања 

-повезује све 

теме са својим 

 

-српски 

језик 

-страни 

језици 

-латински 

језик  

-историја 

-

географија 

-биологија 

и заштита 

животне 

средине  

-

информат

ика 

-физичко 

васпитање 

 

По завршетку разред ученик: 

-може да разуме главне теме 

разговора који се воде о њему 

познатим темама и основ 

већине радио и телевизијских 

програма 

- може да састави једноставан 

текст о темама са којима се 

сусреће , те може да опише 

своја искуства и амбиције и 

планове, као и да наведе 

разлоге својих ставова и 

планова које има 

- може да разуме текст који 

описује нека осећања, догађај 

или писма која су му упућена 

-може да преприча укратко 

одређену књигу или филм и да 

наведе реакције везане за њих 

-поседује довољан богат фонд 

речи да може да прича не само 
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интонације 

- разумевање саговорника и 

усмено излагање о  темама из 

свакодневног живота 

-оспособљавање  за давање 

информација о  себи, свом 

дому,о земљи и њеним 

културно-историјским 

тековинама 

- овладавање техником гласног 

читања и читања у себи и 

разумевање текстова о темама 

из свакодневног живота, 

текстова са научно-популарним 

садржајем 

- упознавање са начином 

живота народа чији језик уче и 

тековинама њихове културе и 

цивилизације 

- изградња свест о потреби 

сарадње и толеранције међу 

народима 

- овладавање методама за даљи 

самостални рад на богаћењу и 

усавршавањустеченог језичког 

знања 

 

- Неодређено ONE  

- Општ заменице (each, all, сложенице са 

every, everybody, everyone, everything)  

б) Детерминатори 

- Обновити научене детерминаторе  

- Општи детерминатори (every, each, all ) 

4. Придеви (Обнављање употребе и 

поређења придева) 

5. Бројеви (Децимали, разломци)  

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА  

1. Глаголи  

а) Време и аспект глагола - обновити  

б) The Present Perfect Continuous  

в) The Passive Voice (future, present perfect)  

г) Герунд  

После придева worth, busy  

д) Инфинитив 

- Инфинитив са ТО и безТО (bare infinitive)  

- После упитних речи 

- После придева (Р)  

ђ) Партиципи  (Партиципи као адјективали ) 

е) Непотпуни глаголи can (be able to, be 

allowed to) /could /must (have to)  

ж) Двочлани глаголи (фразални и 

предлошки) - take part, give up, call on и др.  

2. Прилози  

а) Конверзија придева и прилога 

б) изведени са -ly уз промену значења (hard 

near и др.)  

3. Предлози  

Систематизација предлога за времен, правац 

кретања, место и начин  

IV ТВОРБА РЕЧИ  

Творба сложеница и деминутива  

V ЛЕКСИКОЛОГИЈА  

Идиоми и фразе 

VI ЛЕКСИКОГРАФИЈА  

Речник синонима и изговора 

 

искуством 

-усваја и 

увежбава нове 

речи 

-пише саставе на 

задату тему 

-попуњава молбе 

и упитнике 

-размењује 

мишљења и 

искуства са 

друговима у 

пару или групи 

на теме које се 

обрађују на часу 

-гледа видео 

снимак и 

писмено или 

усмено реагује 

на њега 

-ради диктат 

-подстиче 

ученике који су 

повученији да се 

укључе у рад и 

слободно 

користе енглески 

језик у 

комуникацији  

 

 

-психоло-

гија 

-социоло-

гија 

 

о свакодневним темама већ и о 

актуаелним друштвеним 

темама које су му блиске 

- може да прати једноставна 

предавања и разуме неке 

једноставне техничке 

информације, попут упутстава 

за коришћење опреме са којом 

се свакодневно сусреће 

- може да разуме већину 

садржаја штампаних медија , 

али и аудио материјала који 

чује преко локалних радио 

станица уколико снимак није 

превише брз и компликован 

- може да прегледа дуже 

текстове и у њима нађе тражену 

информацију  

- може да изложи одређени 

проблем и затражи адекватно 

решење 

- може неприпремљен 

приступити разговору уколико 

му је тема блиска, те да веома 

успешно одржава квалитета 

разговора и јасно искаже своја 

осећања и ставове 

- може да приликом одласка 

код лекара кратко и јасно 
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опише све симптоме које 

евентуално има како би му била 

пружена адекватна помоћ 

- може да ради презентацију уз 

детаљне и јасне описе 

-може да написе краћи извештај 

или есеј 

-може да хвата белешке током 

предавања уколико је тема 

блиска, а предавања јасна и 

разговетна 
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Француски језик – други страни језик 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК -  4.  РАЗРЕД  ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ОСМА ГОДИНА УЧЕЊА - 

(2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 68 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви и задаци 

 
Садржај теме 

Методе и 

облици 

рада 

Активности 

ученика 

Корела-

ција 

Исходи и опште 

међупредметне 

компетенције* 

 

Циљ и задаци  

Циљ наставе страног језика је 

овладавање комуникативним 

вештинама и развијање способности и 

метода учења страног језика; 

развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских 

ставова; развијање општих и 

специфичних стратегија учења и 

критичког мишљења; развијање 

способности за самостално, 

аутономно учење, тражење, селекцију 

и синтезу информација до којих 

долази кроз самосталан рад и 

претраживање изворника различитог 

типа (писани и електронски извори, 

самостална истраживања на терену, 

интервјуи, итд.); стицање позитивног 

односа према другим језицима и 

културама, као и према сопственом 

језику и културном наслеђу, уз 

уважавање различитости и 

навикавање на отвореност у 

Тематске области се прожимају и исте су у сва 

четири разреда гимназије. Аутори уџбеника и 

наставници обрађују их у складу са 

интересовањима ученика и актуелним 

збивањима у свету:  

- Свакодневни живот (организација времена, 

послова, слободно време);  

- Свет рада (перспективе и образовни 

системи);  

- Генерацијске разлике, вршњачке и друге 

социјалне групе; родна равноправност;  

- Интересантне животне приче и догађаји;  

- Живи свет и заштита човекове околине;  

- Научна достигнућа, модерне технологије и 

свет компјутера (распрострањеност, примена, 

корист и негативне стране);  

- Медији и комуникација;  

- Храна и здравље ( навике у исхрани, 

карактеристична јела   

и пића у земљама света);  

- Потрошачко друштво;  

- Спортови и спортске манифестације;  

- Познати градови и њихове знаменитости, 

региони и земље у којима се говори циљни 

језик;  

-Фронтални 

облик рада 

-Групни 

облици рада 

-Индиви-

дуалниобли

цирада;  

 

Комбинова

на метода 

рада: 

индивидуал

ни, 

групни,фро

нтални и 

рад у 

паровима 

 

-Примена 

игара у 

настави 

страног 

језика  

 

-Примена 

Слушање:  

-слушају краће 

аутентичне 

текстове 

(разговоре, 

интервјуе, описе, 

приче, песме) 

-бележе 

-одговарају на 

питања 

-допуњавају текст 

или табеле 

-решавају задатке 

вишеструког 

избора 

-извршавају 

упутства 

 

Говор: 

-играјуулоге (jeux 

de rôle) 

-

учествујууинтервј

уу 

разговарају 

 

 

 

По завршетку разреда 

ученик:  

- на граматички правилан 

начин говори о свом 

карактеру, личности, 

особинама 

- обави телефонски разговор с 

циљем уговарања пословног 

састанка и сл. 

- разговара о браку, о рођењу, 

смрти, о обичајима који су 

везани за ове теме 

- размени информације о свим 

битним догађајима из свог 

живота 

- савлада потребан речник за 

пословни интервју 

- напише пријаву за посао и 

своју биографију 

- разуме дужи говор и 

предавања па чак и да прати 

сложенију дискусију ако је 

тема довољно позната 

- разуме највећи део ТВ вести 
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комуникацији; стицање свести и 

сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика 

 

 Задаци наставе страног језика су да 

ученици:  

- буду оспособљени да у школској и 

ван школској свакодневници могу 

писмено и усмено да остваре своје 

намере, диференцирано и сходно 

ситуацији;  

- продубљују и проширују 

комуникативне способности и 

постављају основе за то да страни 

језик користе и после завршетка свог 

образовања, функционално, за 

студије, у будућем послу или даљем 

образовању;  

- стекну увид у језичку стварност и 

буду оспособљени да уоче контрасте и 

врше порђења у односу на сопсвену 

стварност;  

- упознају текстове из књижевности 

одређеног језика који су погодни за 

тумачење на страном језику и који 

омогућавају интерактивне процесе;  

- буду оспособљени да се у усменој и 

писаној комуникацији компетентно и 

самосвесно споразумевају са људима 

из других земаља, усвајају норме 

вербалне и невербалне комуникације у 

складу са специфичностима језика 

који уче, као и да наставе, у оквиру 

формалног образовања и самостално, 

- Европа и заједнички живот народа;  

- Регионалне специфичности језика 

(дијалекти, наречја);  

- Живот и дела славних људи (из света науке, 

културе, спорта, музике и друго).  

Jeзички садржаји  

Сложена реченица  

Каузални однос  

Изражавање циља, намере  

- финална реченица  

pour + инф.  

pour que + субјунктив 

Ils ont le même but et pour y arriver ils emploient 

les mêmes moyens.  

afin de, afin que .  

- изражавањеконцесивности 

- концесивнареченицасавезницима:  

bien que, quoique, malgré que  

изражавањесупротности 

Изражавањехипотетичности 

Кондиционалнереченице .  

Изражавањекомпаративности 

Суперлатив - 

указатинанекеспецифичнеконструкцијекојесеј

ављајуутексту:  

Одређеничлан 

Посесивна, 

дистрибутивнаидемонстративнавредност 

Именицесадварода - Плуралиатантум 

Бројеви 

- Читањеразломака, 

математичкихзнаковаирадњи.  

Творбаречи 

сложенице (свекомбинације)  

аутентични

х 

материјала 

у настави 

страног 

језика  

 

-Демон-

стративно-

илустратив

не методе 

 

-Метода 

самосталног 

рада  

ученика  

 

-Методе 

које 

развијају  

дивергентн

о мишљење  

(проблемск

а настава,  

истраживач

ки рад)  

 

-Примена 

интернета у 

настави 

страног 

језика  

 

-

-описују 

-вршепоређење 

-препричавају 

-

припремајуизлага

ње 

-

учествујуудискуси

ји 

-

анализирајукњиже

внитекст 

 

Читање 

-

читајуразличитевр

стетекстоваирегују

вербалноиневерба

лно 

-

повезујенасловеса

деловиматекста 

-

дајунасловделови

матекста 

-

одговарајунапита

ња 

-

попуњавајупразни

неутексту/табели 

-

решавајузадаткеви

шеструкогизбора 

и програма о текућим 

догађајима 

- размењује информације са 

извесним степеном 

флуентности и спонтаности 

-активно да учествује у 

расправи у оквирупознатог 

контекста и да при том 

објаснии поткрепи своје 

ставове 
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учење другог и трећег страног језика;  

- изграђују и унапређују 

индивидуалне афинитете према 

вишејезичности;  

- у оквиру или изван школе активно се 

нађу у ситуацијама са људима који 

говоре други језик и који су из друге 

културе;  

- до краја четвртог разреда гимназије 

савладају први страни језик до нивоа 

Б1, односно Б1+, а други страни језик 

до нивоа А2+, односно Б1 уколико се 

ради о страном језику који ученици 

настављају да уче у средњој школи 

пошто су га већ учили у основној 

школи.  

 

деривацијаречи 

а) помоћупрефикса:  

ultra, infra, sous, sur...  

б) помоћусуфикса:  

able, ible, ais, ain...  

Номинализација - инфинитив 

le devoir, le pouvoir  

- партициппрезента 

le passant, le combattant  

- партиципперфекта 

le passé, le blessé, la découverte  

- придев 

l´inconscient, le beau, l´essentiel  

- адверб le bien, le mal, le mieux  

 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Најчешћиидиомиифразеологизми. 

Полисемија.  

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Стручнииенциклопедијскиречници 

Превођење, 

употреба 

двојезич-

них и 

једнојези-

чних 

речника  

 

- употреба 

различитих 

средстава за 

рад: 

упитници, 

граматичка 

вежбања,  

песме, 

текстови, 

пројекти, 

играње 

улога 

 

-решавајузадатке 

„тачно-нетачно“ 

-следеупутства 

-

читајукњижевнете

кстовеиразговарај

уоњима 

-

припремајуиизвод

едраматизацијутек

ста 

 

Писање 

-

састављајуформал

ноинеформалнопи

смо 

-описују 

-

осмишљавајуприч

у, коментар, есеј 

-

раденапројектнимз

адацима. 
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Руски језик – други страни језик 

 

РУСКИ ЈЕЗИК – 4. РАЗРЕД, (други страни,  осма  година учења) 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 64 ЧАСА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци Садржај 

Начин остваривања 

садржаја 

(облици и методе рада) 

Активно-ст 

ученика 

 

 

Корелација 

 

Исходи и oпште 

међупредметне 

компетенције 

Циљеви предмета су овладавање 

комуникативним вештинама и 

развијање способности и метода 

учења страног језик; развијање 

сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и 

естетских ставова;развијање општих 

и специфичних стратегија учења и 

критичког мишљења;развијање 

способности за самостално, 

аутономно учење, тражење, 

селекцију и синтезу информација до 

којих се долази самосталним радом 

и претраживањем изворника 

различитог типа (писани и 

електронски извори, самостална 

истраживања на терену, интервјуи 

итд.);стицање позитивног односа 

према другим језицима и културама, 

као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, уз уважавање 

Реченица Партиципске 

конструкције. Зависно сложене 

реченице: исказне, односне, 

временске, намерне, узрочне, 

циљне и условне. Претварање 

партиципских конструкција у 

сложене реченице и обратно. 

Развијање прилошких одредби у 

зависну реченицу; кондензовање 

зависних реченица у прилошке 

одредбе. 

Именице Систематизација 

промене именица. Непроменљиве 

именице. Singularia и 

pluraliatantum. 

Именицеопштегрода. Именице 

придевског и партиципског 

порекла. Деминутиви.  

Заменице Систематизација 

заменица (посебно одређених и 

неодређених и повратне 

заменице).  

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 (мини-

дијалози, 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 представљају 

унапред припремљене 

аргументоване монологе 

са ограниченим 

Ученик 

практично 

примењује 

стечена 

знања 

и активно 

учествује у 

раду на 

часу,повезује 

знања из 

различитих 

области, 

примењује 

научено у 

реалним 

ситуацијама, 

истражује, 

користи 

савремене 

технологије 

као извор 

информација 

матерњи језик, 

историја, 

историја 

уметности, 

музичкои 

ликовно 

образовање 

По завршетку разреда 

ученик:   

- познаје специфичне 

карактеристике 

различитих модалитета 

комуникације (усмена и 

писана, непосредна и 

посредована 

комуникација, нпр. 

телефоном, преко 

интернета). 

- Уме да идентификује и 

адекватно представи своје 

способности и вештине 

("јаке стране");  

уме да напише CV и 

мотивационо писмо. 

истрајан и креативан 

начин. 

- Ангажује се у 

реализацији преузетих 

обавеза у оквиру групног 
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различитости и навикавање на 

отвореност у комуникацији, 

стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и матерњег 

језика;усвајање знања из страног 

језика која ће ученику/ученици 

омогућити да се у усменој и писаној 

комуникацији компетентно и 

самосвесно споразумева са људима 

из других земаља, усвоји норме 

вербалне и невербалне 

комуникације у складу са 

специфичностима језика који учи, 

као и да настави, у оквиру 

формалног образовања и 

самостално, учење датог страног 

језика и других страних језика. 

 

-Циљ учења граматичких садржаја 

је обезбеђивање основе за успешну 

комуникацију на страном језику. 

Кроз наставу руског 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. 

Придеви  

Систематизација промене и 

употребе придева. 

Бројеви Употреба основних 

бројева и редних бројева 

(систематизација).  

Глаголи Систематизација раније 

обрађених глаголских облика. 

Партиципи. Глаголи кретања са 

префиксима. Систематизација 

усвојених глагола који се 

рекцијски разликују од 

еквивалентних глагола у 

матерњем 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 употреби 

руских предлога у односу на 

предлоге у матерњем језику.  

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 датим 

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 

 рада на одговоран,  

дискусију заснива на 

аргументима. 

- Активно слуша и 

поставља релевантна 

питања поштујући 

саговорнике и сараднике, 

а  

остварењу заједничких 

циљева. 

- Конструктивно, 

аргументовано и 

креативно доприноси раду 

групе  

- Активно доприноси 

неговању културе 

дијалога, уважавању и 

неговању различитости и 

поштовању основних 

норми комуникације 
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-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора.  

-Оспособљавање ученика за 

функционално читање иразумевање 

различитих, узрасно и садржајно 

примерених врста текстова ради 

информисања, извршавања 

упутстава и остварења естетског 

доживљаја (читање ради личног 

задовољства). 

-Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће у 

дијалогу на страном језику. 

-Оспособљавање ученика за писање 

краћих текстова различитог 

садржаја. 

употребу језика. 

-Стицање и овладавање 

социокултурним компетенцијама 

неопходним за писану и усмену 

 

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. Антоними, 

пароними, међујезички хомоними 

и пароними (кроз различите врсте 

вежби). Сложенице.  

 

Лексикографија  

Речници синонима, хомонима, 

антонима; фразеолошки речници; 

стручни и терминолошки речници 

контекстуализовани и да 

имају комуникативну 

вредност;  

Планира се израда два 

писмена задатка.Предмет 

се реализује кроз следеће 

облике 

наставе:комуникативна 

настава страних језика уз 

примену облика рада у 

групама и 

паровима,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 
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Социологија 

 

СОЦИОЛОГИЈА -  4.  РАЗРЕД 

(2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 68 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет  Садржај 

Начин 

остварива 

ња садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

 

 

Корела-

ција 

 

Исходи и опште међупредметне 

компетенције 

 

 Циљ предмета социологија јесте да 

ученици овладају основним социолошким 

појмовима, како би боље разумели 

савремено друштво и успешније остварили 

своју улогу и место у њему; да ученици 

стекну применљива и функционална знања 

о друштвеним појавама, структури, развоју 

и противуречностима савременог друштва, 

како би развили кључне компетенције 

потребне за живот и партиципацију у 

демократски уређеном мултикултуралном 

друштву. 

 

 Задаци наставе социологије су да ученици:  

- овладају основним знањима о начину 

повезаности појединца, друштва и културе;  

- унапреде способности заузимања 

критичког и ангажованог става према 

друштву и друштвеним институцијама;  

- развију способности за улогу одговорног 

грађанина, за живот и партиципацију у 

демократски уређеном и хуманом друштву;  

 

I. СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП 

ДРУШТВУ  

1. Одређење предмета и метода 

социологије  

2. Модерно и савремено 

друштво  

3. Настанак социологије  

4. Појединац, култура и 

друштво  

II. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА 

И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ  

1. Друштвена структура и 

систем: групе, организације, 

институције  

2.Друштвена струкгура и 

систем: стратификација, 

покретљивост  

3.Друштвена структура и 

систем: друштвене улоге, 

друштвени положаји, моћ, 

углед  

4.Друштвене неједнакости  

фронтални 

облик, 

радионичарски 

рада (симултана 

индивидуална 

активност, рад у 

паровима или 

малим групама, 

групна 

дискусија, 

дебата...) 

кооперативно 

учење, 

искуственог 

учења, учења 

открићем, 

технике 

истраживачког и 

пројектног рада.  

запажа, 

упоређује, 

примењује, 

повезује, 

решава 

проблем, 

организује, 

повезује знања 

са другим 

областима, 

дискутује, 

ослања се на 

претходно 

искуство; 

активно 

приступа при 

излагању новог 

градива и 

изради 

задатака на 

часу;  

 

 

 

 

Историја 

 

 

Филозо-

фија 

 

 

 

Психо-

логија 

 

По завршетку разреда ученик:  

 критички размишља о 

друштву, друштвеној структури и 

друштвеном развоју, као и 

глобалним социолошким 

правцима.  

 поседује осетљивост на појаве 

друштвене неједнакости 

разуме различите облике 

друштвене покретљивости.  

 анализира феномен поделе 

рада и друштвене репродукције. 

 разуме развој цивилизације, 

култура и перспектива развоја 

савремених друштава у. 

 критички и са разумевањем 

прати развој друштвених 

феномена пожељне културе и 

културе уопште, социјално-

патолошке појаве и формирају 

обрасце друштвеног понашања, 

како у оквиру своје средине, тако 

и у широј друштвеној заједници.  
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- усвоје вредности и формирају аутономни 

вредносни систем у складу са основним 

(универзалним) вредностима правде, 

истине, слободе, поштења и личне 

одговорности;  

- развију лични и национални идентитет у 

духу мултикултурализма, поштовања и 

очувања националне и светске културне 

баштине;  

- унапреде и прошире општу културу;  

- јачају осетљивост у односу на постојање 

друштвених неједнакости (економских, 

образовних, родних, класних, етничких, 

глобалних...);  

- развију спремност за успостављање 

активног односа према решавању 

друштвених проблема;  

- унапреде способност да самостално 

проналазе релевантне информације и да 

успоставе критички однос према њима;  

- унапреде способност свих облика 

комуникације, дијалога и исказивања 

аргументованог става;  

- унапреде способност квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима (групног 

рада, тимског рада). 

5.Друштвене промене и развој  

6.Друштво и становништво  

III. ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ 

ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА  

1. Сфера рада  

2. Економски аспекти друштва  

3. Култура  

4. Религија  

5. Политика  

6. Етнички аспекти друштва  

7. Идеологија  

8. Породица  

 

IV. ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ 

САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА  

1. Социјално-патолошке појаве  

2. Друштво и простор  

3. Еколошки проблеми  

4. Глобализација  

5. Млади у савременом 

друштву  

 

-критички размишља о феномену 

глобализације и новог светског 

поретка.  

 

Активно доприноси неговању 

културе дијалога, уважавању и 

неговању различитости и 

поштовању основних норми 

комуникације.  

 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.  

 Има осећање припадности 

одређеним културним 

заједницама, локалној заједници, 

региону у којем живи, ширем 

друштву, држави Србији и 

међународним организацијама у 

које је Србија укључена.  
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Устав и права грађана 

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА -  4.  РАЗРЕД 

(1 ЧАСА НЕДЕЉНО, 32 ЧАСА ГОДИШЊЕ) 

 

Циљеви и задаци 

 

Садржај/ теме 

Начин 

остварива 

ња садржаја 

програма 

 

Активност 

ученика 

 

 

Корела-

ција 

 

Исходи и опште међупредметне 

компетенције 

 

 Циљ наставе 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 

 

 1. УСТАВ И ПРАВНА 

ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ  

- Обележја Устава Републике 

Србије од 2006.  

- Принцип уставности и 

законитости  

- Уставни суд  

- Судови у Републици Србији  

2. ДЕМОКРАТИЈА И 

МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Сувереност народа и 

сувереност грађана  

- Облици непосредне 

демократије  

- Вишестраначки систем  

- Избори  

- Највиши органи државне 

власти у Републици Србији 

(Народна скупштина, Влада, 

председник Републике)  

фронтални 

облик, 

радионичарски 

рад (симултана 

индивидуална 

активност, рад у 

паровима или 

малим групама, 

групна 

дискусија, 

дебата...) 

кооперативно 

учење, 

искуствено 

учење, 

 

Дијалошка 

метода 

Метода 

коришћења 

текстова 

и докумената 

(уставне 

запажа, 

упоређује, 

примењује, 

повезује, 

решава 

проблем, 

организује, 

повезује 

знања са 

другим 

областима, 

дискутује, 

ослања се на 

претходно 

искуство; 

активно 

приступа 

при 

излагању 

новог 

градива и 

изради 

задатака на 

Историја 

 

 

Филозо-

фија 

 

 

 

Психо-

логија 

 

 

Грађанско 

васпитање 

По завршетку разреда ученик:  

-зна да наведе карактеристике 

демократских устава и закона;  

-уочава везу између демократских и 

недемократских устава;  

-прихвата и поштује  људских права; 

понаша се у складу са вредностима на 

којима почива демократија (слобода, 

једнакост, солидарност) 

-познаје функције законодавне, извршне и 

судске власти; 

-зна шта су и која су грађанска права 

-залаже се за поштовање разлика међу 

људима и отворено се супротставља 

дискриминацији коју може да препозна у 

свакодневом животу 

-препознаје и осуђује говор мржње у 

медијима, на друштвеним мрежама и у 

свакодневном животу 

 

Препознаје ризике и опасности при 

коришћењу ИКТ и у односу на то 

одговорно поступа 
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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  

 

3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА 

ПРАВА И СЛОБОДЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Лична права  

- Политичка права  

- Економска и социјална права 

- Права припадника 

националних мањина  

- Заштита уставом 

гарантованих права и слобода  

4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И 

ТЕРИТОРИЈАЛНА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

-Уставна историја Србије  

- Територијална аутономија у 

Републици Србији  

- Локална самоуправа у 

Републици Србији 

одредбе, 

поједине 

одредбе из 

конвенција и 

декларација), 

шеме, 

графикони, 

слајдови и 

одговарајући 

филмови 

 

 

 

часу;  

 

 

 Учествује у критичком, аргументованом 

и конструктивном преиспитивању рада 

групе и доприноси унапређењу рада групе.  

 На изборима уме да се определи за 

политичке идеје и програме за које сматра 

да на најбољи начин доприносе остварењу 

личне и друштвене добити и поштује право 

других на другачије опредељење.  

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.  
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Филозофија 

 

ФИЛОЗОФИЈА, 4 РАЗРЕД 

(3 ЧАСА НЕДЕЉНО, 96 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет  Садржај 

Начин 

остварива 

ња садржаја 

програма  

 

Активност 

ученика 

 

 

Корела-

ција 

 

Исходи и опште међупредметне 

компетенције 

Циљ наставе филозофије јесте развој свести и 

потребе ученика да активно учествују у креирању 

свог личног, као и јавног живота. Ученик треба да 

научи како да критички мисли и како да формира 

сопствене ставове, идеје и поглед на свет. 

 

Задаци : ученици треба да изграде знања  

о елементима и принципима ваљане мисли и 

активно их користе у сазнању и решавању 

проблема;  

- ученици могу да 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 у 

настанку филозофских ставова, као и узајамно 

преплитање културних и интелектуалних идеја у 

настанку 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 анализoм комплексних питања и идеја 

зарад формирања властитог погледа на проблеме 

савременог света;  

- изграде властити вредносни систем у суочавању 

са етичким дилемама и изазовима друштва у коме 

I Уводни део  

Почетк филозофије, 

основна филозофска 

питања, дисциплине и 

правци  

II Античка флозофија  

Проблем почетка 

материјализам 

предсократоваца, проблем 

бића, мноштва и кретања, 

значај супротност за 

тумачење природе  

 

III Средњевековна 

филозофија  

Разматрање односа вере и 

разума, филозофије и 

теологије у схоластици, 

проблема  универзалија и 

позне схоластике.  

IV Нововековна 

филозофија, проблеми 

рационализма, емпиризма, 

развој револуционарне 

просветитељске мисли,  

Проблеми немачке 

класичне филозофије  

 

V Савремена 

Методе и 

технике: 

монолошка, 

дијалошка; 

самостални рад 

ученика, 

активно учење 

– pro et contra, 

дискусија;  

демонстрацион

а; дијалошка; 

критичко 

мишљење – 

стварање 

когнитивног 

конфликта 

самостални рад 

ученика,  

учење 

открићем 

техника грозда, 

писмени рад 

ученика 

пројектни 

задаци  

 

облици рада: 

фронтални и 

индивидуални; 

запажа, 

упоређује, 

примењује, 

повезује, 

решава 

проблем, 

организује, 

повезује знања 

са другим 

областима, 

дискутује, 

ослања се на 

претходно 

искуство; 

активно 

приступа при 

излагању новог 

градива и 

изради 

задатака на 

часу;  

 

промишља 

критички;  

упоређује 

различита 

схватања;  

самопроцењује  

напредак; 

историја 

 

језик и 

књи-

жевност 

 

социо-

логија 

 

 

По завршетку разреда ученик:  

-поседује  елементарна знања о 

почетку филозофске мисли, о 

филозофским школама, методама 

и правцима  

- зна којим проблемима су се 

бавили антички филозофи и 

може да дискутује о њима  

-може да објасни однос теологије 

и филозофије у схоластици  

-разуме полазишта и проблеме 

рационализма, примењује 

правила декартове методе, 

разликује истине разума од 

истина чињеница;  

- прихвата идеје једнакости 

братства и слободе за све људе. 

 -може да објасни Кантову етику 

дужности и примењује је у 

свакодневном животу.  

-може да објасни развој 

филозофске мисли и утицај 

једног правца на потоње;  

- препознаје Хегелове и 

Марксове идеје; препознаје 

оптимизам, нихилизам и 

песимизам  

- разликује науку од метафизике,  

- примењује херменеутичку и 
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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,  

- 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.  

-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 

филозофија. Проблеми 

прагматизма, позитивизма, 

нихилизма, херменеутчка 

и феноменолошка метода, 

филозофија егзистенције, 

Критичка теорија друштва, 

савремена етика и 

политика и проблеми 

постмодерне филозофије. 

групни;  

рад у пару; 

радионица 

 

Самостални 

рад ученика 

аргументује 

своје 

мишљење; 

сагледава 

ситуације из 

различитих 

углова 

 

феноменолошку методу на 

основном нивоу; резуме идеје 

егзистенцијалиста, а у пракси 

препознаје токове савремене 

политичке мисли, етичке 

проблеме и проблеме 

постмодерног доба. 

 

 Уме да пореди различите 

изворе и начине добијања 

података, да процењује њихову 

поузданост и препозна могуће 

узроке грешке.  

Ученик уме да планира време 

за учење и да организује процес 

учења и управља њим.  

 Уме да процени сопствену 

успешност у учењу; 

идентификује тешкоће у учењу и 

зна како да их превазиђе.  

 Учествује у критичком, 

аргументованом и 

конструктивном преиспитивању 

рада групе и доприноси 

унапређењу рада групе  
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Историја 

 

ИСТОРИЈА, IV РАЗРЕД 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 64 ЧАСА ГОДИШЊЕ 

Циљеви учења за предмет  
Садржај/ 

наставне теме 

Начин 

остваривања 

садржаја 

(облици и 

методе рада) 

Активност 

ученика 

 

 

Корелација 

 
Исходи и oпште 

међупредметне компетенције 

Циљеви наставе историје су: 

-Стицање хуманистичког образовања и 

развијање историјске свести; 

-Разумевање историјског простора и времена, 

историјских догађаја, појаве 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,  разумевање 

мултикултуралности, развијање толеранције 

и културе аргументованог дијалога); 

-Оспособљавање за ефикасно коришћење 

ИКТ; 

Развијање свести о потреби сталног 

усавршавања и свести о важности неговања 

-Европа и свет у другој 

половини XIX и почетком  

XX века 

 

-Независне државе Србија и 

Црна Гора 

 

-Први светски рат (1914–

1918) 

 

 

-Европа и свет између 

светских ратова 

 

-Југословенска краљевина 

 

-Други светски рат 

 

-Свет после Другог светског 

рата 

Фронтални; 

Групни; 

Рад у паровима; 

Индивидуални и 

комбиновани 

рад 

 

Вербалне 

(монолошко – 

дијалошка 

метода); 

Рад на тексту; 

Демонстративна 

(филм); 

Истраживачки 

(матурски) и 

писани рад; 

 

- Активно 

учествује у 

раду:  

упчава 

упоређује 

анализира 

закључује 

сарађује 

аргументује 

дискутује 

- Организује 

прикупљену 

материју из 

литературе; 

- Повезује 

знања са 

другим 

областима; 

- Само-

процењује 

напредак; 

- Решава 

проблем; 

- Ослања се 

на претходно 

Српски језик 

и 

књижвност; 

Географија; 

Ликовна 

култура; 

Филозофија; 

Социологија; 

По завршетку разреда 

ученик: 

- Има критички однос према 

тумачењу и реконструкцији 

прошлости и тумачењу 

савремених догађаја, 

примењујући мултиперспек-

тивни приступ; 

- Уочава разноврсне последице 

преломних, друштвених, 

политичких, економским и 

догађаја из културе и света 

науке, чиме се омогућава боље 

сагледавање савременог 

контекста у коме живе и 

стварање предуслова за 

креативни однос према 

непосредном друштвеном 

окружењу; 

-анализира савремене појаве и 

процесе, проналазећи њихове 

зачетке у историјским епохама;  

-историјским аргументима 

образлаже своје ставове о 

конкретним догађајима, 



Школски програм Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, 2018-2022 

240 
 

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;  

– унапређују вештине неопходне за 

индивидуални и тимски рад 

(комуникативност, образлагање сопствених 

ставова, аргументовани дијалог...)  

– развијају одговорност, систематичност, 

прецизност и позитивни став према учењу  

 

искуство; 

 

појавама и личностима, 

уважавајући и другачија 

мишљења;  

- на конкретним примерима 

препознаје 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 

користећи ИКТ;  

-сагледава важност националне 

културне баштине и доприноси 

њеном очувању  

-користи референтну научну 

литературу за обраду одабране 

теме.    

 

-зна на којем простору су се 

одиграле најважније појаве и 

догађаји из националне и опште 

историје 

-Препознаје историјску 

димензију савремених 

друштвених појава и процеса 
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Биологија 

 

БИОЛОГИЈА, 4. РАЗРЕД 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 64 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви учења  Садржај 

Начин 

остваривања 

садржаја  

(облици и методе 

рада) 

Активност 

ученика 

 

 

Корелација 

 
Исходи и опште међупредметне компетенције 

 Упознавање са предметом 

истраживања и значајем 

молекуларне биологије 

 Схватање концепта централне 

догме молекуларне биологије  

 Разумевање значаја гена  за 

формирање особина живих бића 

 Упознавање са процесима 

репликације, транскрипције и 

транслације 

 Разумевање значаја генетичког 

инжењеринга и молекуларне 

биотехнологије за жива бића 

 

 Проширивање знања о начинима 

размножавања и гаметогенези 

животиња 

 Схватање везе између типова 

јајних ћелија, бластула и типова 

гаструлације 

 Разумевање значаја 

екстраембрионалних творевина за 

опстанак  и развој ембриона 

 Одређивање основних фаза 

постембрионалног развића 

Основи 

молекуларне 

биологије 

 

 

Биологија 

развића 

животиња 

 

Механизми 

наслеђивања 

 

 

Екологија, 

заштита и 

унапређивање 

животне 

средине и 

одрживи развој 

 

 

Основни 

принципи 

На почетку теме 

ученике упознати са 

циљевима и 

исходима наставе, 

односно  учења, 

планом рада и 

начинима 

евидентирања и 

оцењивања. 

 

Облици наставе 

Предмет се 

реализује кроз 

комбинацију 

различитих облика 

наставног рада и 

врста наставе 

(фронтални и 

индивидуални; 

групни; рад у пару). 

Методе: 

монолошка, 

демонстрациона; 

Ученик прати, 

 посматра, 

бележи, 

уочава, 

анализира, 

дискутује,  

 

упоређује,  

повезује 

знања из 

различитих 

области, 

 

 примењује 

научено у 

реалним 

ситуацијама, 

 

 истражује,  

 

користи 

савремене 

технологије 

хемија 

 

 

 

 

математика, 

психологија 

 

 

хемија, географија 

 

 

 

филозофија 

По завршетку разреда ученик:  

-Пoвeзуje структурe и функциje вaжних биoлoшких 

мaкрoмoлeкулa (нуклeинских кисeлинa и прoтeинa).  

-Знa кaкo нaстaje вaриjaбилнoст гeнeтичкoг мaтeриjaлa 

и oснoвнe принципe пoпулaциoнe гeнeтикe и 

примeњуje тa знaњa у рeшaвaњу кoнкрeтних зaдaтaкa.  

-Знaoснoвнeeвoлуциoнe мeхaнизмe, oснoвнe типoвe 

сeлeкциje и рaзумe кaкo прирoднa сeлeкциja нaслeднe 

вaриjaбилнoсти дoвoди дo нaстaнкa нoвих врстa.  

-Рaзумe нa кojи нaчин пojeдини фaктoри нeживe и живe 

прирoдe утичу нaoргaнизмe (мeхaнизми 

дejствaaбиoтичких и биoтичких фaктoрa).  

-Знa дaoбjaсни кaкo рaзличити дeлoви eкo-систeмa 

утичу jeдaн нa други, a пoсeбнo у oднoсу нa циклусe 

кружeњa нajвaжниjих eлeмeнaтa.  

-Знa кoje сe мeрe мoгу примeнити и нaoснoву кojих 

критeриjумa, у зaштити прирoдe и биoдивeрзитeтa.  

 

 

 Критички и аргументовано учествује у разматрању 

отворених питања за која је заинтересован поштујући 

разлике у мишљењу и интересима и даје лични 

допринос постизању договора.  
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 Упознавање са основним 

правилима наслеђивања 

 Упознавање са  узроцима 

варијабилности особина организама 

у природи 

 Упознавање са општим 

принципима генетике човека 

 Разумевање значаја        

генетичких саветовалишта 

 Проширивање знања о предмету 

истраживања и значају екологије 

 Схватање структуре 

екосистема/биосфере и процеса 

који се у њима одвијају 

 Разумевање значаја 

биодиверзитета за опстанак 

живота на Земљи 

 Проширивање знања о изворима и 

врстама загађивања животне 

средине 

 Разумевање концепта одрживог 

развоја  

 Разумевање значаја различитих 

облика заштите и унапређивања 

животне средине 

Развијање свести о последицама 

глобалних климатских промена 

 

 Разумевање појава, процеса и 

односа у природи на основу 

биолошких закона, модела и теорија 

еволуционе 

биологије 

дијалошка; учење 

открићем; дискусија 

Место реализације 

наставе 

Кабинет за 

биологију, 

универзална 

учионица, 

адекватни објекти 

изван школског  

комплекса. 

 

Оцењивање 

Евидентирање и 

оцењивање ученика 

(путем усмене и 

писане провере 

знања, тестирања, 

израде презентација 

и пројеката, 

организовања и 

учествовања у 

дебатама). 

као извор 

информација. 

 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.   

Зна да је за разумевање догађаја и доношење 

компетентних одлука потребно имати релевантне и 

поуздане податке.  

 Зна разлику између података и њиховог тумачења, 

зна да исти подаци, у зависности од контекста, могу 

имати различита тумачења и да тумачења могу да буду 

пристрасна. (Рад с подацима и информацијама)  

 Уме да процени сопствену успешност у учењу; 

идентификује тешкоће у учењу и зна како да их 

превазиђе  

 Ефикасно користи различите стратегије учења, 

прилагођава их природи градива и циљевима учења.  

 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 

Конструктивно, аргументовано и креативно 

доприноси раду групе, усаглашавању и остварењу 

заједничких циљева  
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Математика 

 

МАТЕМАТИКА 4. РАЗРЕД 

(4  ЧАСА НЕДЕЉНО, 128 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет  Садржај 

Начин 

оствари-

вања 

садржаја  

Актив-ност 

ученика 

 

 

Коре-

лација 

 

Исходи и oпште међупредметне компетенције 

Циљ наставе математике је 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 

Функције  

Важнији појмови и чињенице о 

функцијама једне променљиве 

(дефинисаност, нуле, парност, 

монотоност, периодичност). 

Сложена функција (појам и 

једноставнији примери).  

Преглед елементарних функција.  

Гранична 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 

Фронтални 

облик рада  

 

Рад у 

паровима 

 

Групни 

облик рада  

 

Индивидуал

ниоблик 

рада 

 

Индивидуал

изирани 

облик рада 

 

Вршњачко 

подучавање 

 

Метода 

усменог 

излагања 

Ученик: 

слуша, 

пише, 

размишља, 

прати и 

анализира, 

уочава, 

повезује са 

претходним  

искуством, 

повезује 

знања са 

другим 

областима, 

запажа, 

повезује, 

увежбава, 

упоређује, 

активно 

учествује, 

примењује 

стечена 

знања, 

физика, 

хемија, 

ликовна 

култура, 

рачунарс

тво и 

информа

тика, 

психоло

гија 

По завршетку четвртог разреда ученик:  

 

- зна да објасни и одреди дефинисаност функције, нуле 

функције, периодичност, парност 

- зна да израчунава граничне вредности функција 

- користи извод функције приликом решавања 

проблема 

- зна да испита ток функције и нацрта њен график и 

обрнуто 

-решава проблеме који се своде на једначине у којима 

се појављују елементарне функције 

- решава проблеме користећи својства функција  

- може да објасни везу између извода и неодређеног 

интеграла и појам примитивне функције  

- зна таблицу основних интеграла и користи их у 

интеграљењу  

- зна да рачуна одређени интеграл   

- уме да примени одређени интеграл у решавању 

проблема  

- примењује правила комбинаторике за пребројавање 

могућности (различитих избора или начина).  

- израчунава вероватноће догађаја  

- зна шта је дискретна случајна величина и израчунава 
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прецизног изражавања и коришћења 

основног математичко-логичког 

језика;  

- развијају способности одређивања 

и процене квантитативних величина 

и њиховог односа;  

- разликују геометријске објекте 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. 

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. 

 

Хеуристичк

и разговор 

 

Дискусија  

 

Вербално-

текстуалне  

методе 

 

Демонстрат

ивно-

илустратив

не методе  

 

Методасамо

сталног 

рада  

ученика  

 

Обавезна су 

четири 

двочасовна 

школска 

писмена 

задатка са 

једночасовн

им 

исправкама  

поставља 

питања, 

активно 

доприноси 

раду, 

решава 

проблем 

очекивану вредност, стандардно одступање и 

дисперзију (варијансу) 

- зна да објасни појам функције расподеле, појам 

непрекидне случајне величине и нормалне расподеле 

- графички представља податке у облику дијаграма и 

табела, анализира податке и њихову расподелу  

- зна да дефинише популацију и узорак, - израчунава и 

тумачи узорачку средину, медијану и мод 

- решава проблеме и доноси закључке у ситуацијама 

неизвесности користећи методе вероватноће и 

статистике 

 

- зна да је за разумевање догађаја и доношење 

компетентних одлука потребно имати релевантне и 

поуздане податке.  

- 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 

-помоћу ИКТ уме да представи, оргaнизуje, 

структурира и форматира информације користећи на 

ефикасан начин могућности датог ИКТ средства. 

- вреднује примену датог решења, идентификује 

његове добре и слабе стране и формулише препоруке 

за наредно искуство са истим или сличним 

проблемским ситуацијама.  

- испитујући проблемску ситуацију, ученик 

идентификује ограничења и релевантне 

карактеристике проблемске ситуације и разуме како су 

оне међусобно повезане. 

- активно слуша и поставља релевантна питања 

поштујући саговорнике и сараднике, а дискусију 

заснива на аргументима. 
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Физика 

 

ФИЗИКА 4. РАЗРЕД 

(2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 68 ЧАСА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет  Садржај 

Начин 

оствари-

вања 

садржаја  

Активност 

ученика 

 

 

Коре-

ла-

ција 

 

Исходи и oпште међупредметне 

компетенције 

Циљ наставе физике 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 

I Релативистичка физика 1.Основни 

постулати специјалне теорије 

релативности. Релативистички карактер 

времена и дужине. 2.Релативистичка маса, 

импулс и енергија. Веза укупне енергије и 

релативистичке масе. Закон одржања масе 

и енергије.  

IIKвантна природа електромагнетног 

зрачења 1.Топлотно зрачење и закони 

зрачења апсолутно црног тела. Појам 

кванта енергије. 2.Фотоефекат. Маса, 

импулс и енергија фотона.   

III Елементи квантне механике 1.Разлика 

између класичне и квантне механике. 

2.Честично-таласни дуализам. Таласна 

својства честица. Де Бројева релација. 

3.Хајзенбергова релација неодређености.  

IV Квантна теорија водониковог атома 

1.Увод. Планетарни модел атома. 2.Борови 

постулати. Спектар водониковог атома. 

Франк-Херцов оглед. 3.Квантни бројеви. 

Паулијев принцип. Периодни систем.  

-

Фронталн

и облик 

рада  

 

-Групни 

облици 

рада  

 

-

Индивиду

ални 

облици 

рада;  

 

-

Вербално-

текстуалн

е  

Методе  

 

Демонстр

активно 

учествује,  

уочава, 

дефинише,  

представља 

шемом или 

табелом;  

означава,  

објашњава, 

открива, 

процењује, 

истражује, 

изводи 

оглед, 

упоређује, 

категоризуј

е, 

изводи 

закључак, 

групише, 

налази 

решење, 

мате-

матика 

 

 

хемија 

 

 

биолог

ија 

 

 

По завршетку разреда ученик: 

- зна основне постулате о 

константности брзине светлости  

-повезује знање о  основним 

законима физике у теорији 

релативности  

- зна да наведе где се примењују 

Винов, Планков и Штефан-

Болцманов закон 

-описују двојаку природу светлости,  

- објашњава појаву фотоефакта и 

Ајнштајново тумачење  

- описује и примењује Де- Брољеву 

идеју о честично таласној природи 

микрочестица  

- зна да наведе Борове постулате  

- описује принцип рада и врсте 

ласера  

- знају где све ласери имају примену 

и како се добијају 

тродимензионални ликови  

- зна да наведе особине нуклеарних 
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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 

законa;  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;  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. 

V Основи физике чврстог стања 

1.Елементи зонске теорије кристала. 

Суперпроводљивост.  2.Полупроводници. 

Примене полупроводника.  

VI Индуковано зрачење. Ласери 

1.Спонтана и стимулисана емисија 

зрачења. Ласери, примена.  

VII Физика атомског језгра 1.Основне 

карактеристике језгра. Нуклеарне силе.  

2.Енергија везе. Дефект масе. 3.Природна 

радиоактивност. Закон радиоактивног 

распада.  Активност. Радиактивно зрачење 

и врсте радиактивног зрачења.  4.Вештачка 

радиоактивност. Нуклеарне реакције.  

5.Фисија. Ланчана реакција. Нуклеарни 

реактори.  6.Фузија.  7.Заштита од 

нуклеарног зрачења. 

VIII Физика елементарних честица 

1.Космичко зрачење. Елементарне честице. 

Врсте интеракција честица у природи.  

IX Основи астрономије 

1.Предмет и методе истраживања 

астрономије.  2.Структура васионе (звезде, 

Сунце, Сунчев систем и галаксије).  

Нуклеарне реакције као извори звездане 

енергије.  3.Порекло и развој небеских тела 

(космогонија).  

ативно-

илустрати

вне 

методе  

 

-Метода 

самосталн

ог рада  

ученика  

 

-Методе 

које 

развијају  

дивер-

гентно 

мишљење  

(проблемс

ка 

настава,  

истражива

чки рад)  

мери, 

процењује; 

примењује 

знања у 

свакодневн

ом животу 

сила  

- зна да опише природну 

радиоактивност, њено деловање на 

човеков организам и како се 

штитимо од тог зрачења  

- зна како настаје α, β и γ распад  и 

шта је период полураспада  

- зна основне карактеристике 

нуклеарних реакција  

-зна да пронађе информације које су 

му потребне 

- зна да каже шта је предмет 

астрономије и да наведе методе које 

се користе у астрономским 

посматрањима  

- зна основне карактеристике 

сунчевог система  

 

-Увиђа предности и недостатке 

коришћења различитих извора 

енергије 

- Познаје карактеристике нуклеарног 

зрачења и његов утицај на људски 

организам  

-Критички и аргументовано 

учествује у разматрању отворених 

питања за која је заинтересован 

поштујући разлике у мишљењу и 

интересима и даје лични допринос 

постизању договора 
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Хемија 

 

ХЕМИЈА 4. РАЗРЕД 

(2. ЧАСА НЕДЕЉНО, 68 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет  Садржај 

Начин 

остваривања 

садржаја  

Актив-ност 

ученика 

 

 

Коре-

лација 

 

Исходи и oпште међупредметне 

компетенције 

Циљ и задаци Циљ наставе хемије у гимназији 

је развој доменских хемијских знања, 

техничко- технолошких знања, развој општих 

когнитивних способности и комуникацијаких 

способности, као прирпема 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 супстнци 

УГЉЕНИ ХИДРАТИ 

 

ЛИПИДИ 

 

АЛКАЛОИДИ И 

АНТИБИОТИЦИ 

 

ПРОТЕИНИ 

 

ВИТАМИНИ И 

ХОРМОНИ 

 

НУКЛЕИНСКЕ 

КИСЕЛИНЕ 

 

ОСНОВИ 

МЕТАБОЛИЗМА 

 

БИОТЕХНОЛОГИЈА 

И ЊЕНЕ 

МОГУЋНОСТИ 

 

ХЕМИЈСКИ 

Фронтални облик 

рада  

-Групни облици 

рада  

-Индивидуални 

облици рада;  

-Вербално-

текстуалне  

Методе  

-Демонстративно-

илустративне 

методе  

-Метода 

самосталног рада  

ученика  

-Методе које 

развијају  

дивергентно 

мишљење  

(проблемска 

настава,  

Истраживачки 

рад) 

активно 

учествује,  

уочава, 

дефинише,  

представља 

шемом или 

табелом;  

означава,  

објашњава, 

открива, 

процењује, 

истражује, 

изводи оглед, 

упоређује, 

категоризује, 

изводи 

закључак, 

групише, 

налази 

решење, 

мери, 

процењује 

 Ученик: 

Зна врсте угљених хидрата и 

њихову функцију у грађи и  

метаболизму ћелија. 

Разликује  моносахриде од 

дисахарида, глукозу и фруктозу 

као и малтозу и сахарозу. Зна шта 

су полисахариди, како се деле.  

 

Зна шта су то липиди, разликује 

биљне и животињске липиде и зна 

какву улогу имају у грађи и 

метаболизму ћелија. 

 

Зна како се добија сапун и 

детрџент и какав значај има 

заживот човека;  

Зна како настаје холестерол и 

какву функцију има;  

 

Зна шта су алкалоиди, где се 

користе и како делују на човека;  

Зна шта су антибиотици и која им 
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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 

равнотеже, концепт развојности хемијских 

теорија) за тумачење хемијских структутура 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 професионслном 

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 

АСПЕКТИ 

ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

је функција.  

 

Разуме шта је то протеин, како 

настаје, од чега се састоји и какву 

улогу има у живом свету;  

 разуме шта су ензими и како 

делују. 

 

Зна шта су витамини, које врсте 

витамина су познате и какву улогу 

имају у животу човека.  

Зна шта су хормони и какву улогу 

имају у физиологији човека 

(повезују са градивом биологије у 

трећем разреду) као и у психичком 

а пре свега емоционалном животу 

човека.  

Повезују знање о ДНА и РНА са 

учењем генетике; разуме улогу и 

поделу РНА и ДНА.Упознат је са 

појмом биотехнологије и њеним 

могућностима; 

Разуме шта је то метаболизам, зна 

Кребсов циклус и оксидативну 

фосфорилацију. Зна како се вари 

храна и шта је ресорпција 

протеина, масти и угљених 

хидрата и како то знање да 

примени у сопственој исхрани.  

разуме шта је то загађење животне 

средине итражи начин како то 

спречити.  
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Рачунарство и информатика 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 4. РАЗРЕД  

(1 ЧАС НЕДЕЉНО, 32 ЧАСА ГОДИШЊЕ, 30 ЧАСОВА ВЕЖБИ ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за предмет Садржај 

Начин остваривања 

садржаја /начин 

примене образовних 

стандарда 

(облици и методе 

рада) 

Активност 

ученика 

 

 

Корелација 

 

Стандарди oпштих међупредметних 

компетенција 

- Разумевање принципа 

функционисања Интернета, 

локалних мрежа и 

оспособљавање за коришћење 

мрежних ресурса и Интернет 

сервиса 

- Развијање свести о важности 

поштовања правних и етичких 

норми при коришћењи 

Интернета, критичком 

прихватањ информација са веба, 

поштовању ауторских права при 

коришћењу информација са 

веба, поштовању права 

приватности; 

- Стицање знања и вештина 

битних за успешно коришћење 

основних могућности 

најједноставнијег алата  за веб 

дизајн HTML, који представља 

стандард за веб документе; 

Базе података 

 

Локалне 

рачунарске 

мреже 

 

Веб технологије 

 

Дизајн статичких 

веб страна  

 

 

Рад са готовим 

веб дизајн 

решењима 

Облик рада: 

Фронтални; 

Индивидуални; 

Рад у пару; 

Рад у тиму 

 

Методе: 

Вербалне 

(монолошко-

дијалошка); 

Демонстративна; 

Практичан рад; 

Решавање проблема 

- Хеуристички 

приступ; 

 

 

 

 

- Запажа; 

-  Повезује; 

-  Дискутује; 

- Практично 

примењује стечена 

знања; 

-  Повезује стечена 

знања; 

-  Активно учествује 

у раду; 

- Упоређује; 

- Повезује знања са 

другим областима; 

- Ослања се на 

претходно 

искуство; 

 

У овом 

разреду 

могуће је 

остварити 

корелацију 

са свим 

наставним 

пред-метима; 

 

По завршетку разреда ученик:  

- поседује елементарна знања о концепту базе 

података, њеној организацији, коришћењу упита за 

добијање тражених података из базе, прављењу 

извештаја и дистрибуцији података  

- поседује развијене вештине коришћења локалних 

мрежа, мрежних ресурса, интернет сервиса и 

система за електронско учење.  

-поседује критички став према коришћењу 

друштвених мрежа, мрежних ресурса, интернет 

сервиса 

- креира сопствени Веб пројекат користећи 

принципе Веб дизајна и Веб програмирања, 

користећи логику анимације  

 

- Уме да процени сопствену успешност у учењу; 

идентификује тешкоће у учењу и зна како да их 

превазиђе; 

- Ефикасно користи ИКТ за комуникацију у 

сарадњу; 

- Уме да претражује, процењује релевантност и 
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- Упознавање основног 

концепта и принципа Веб 

дизајна и Веб програмирања, 

разумевање логике анимације и 

овладавање њеном употребом у 

креирању сопствених Веб 

пројеката; 

 

поузданост, анализира и систематизује 

информације у електронском облику користећи 

одговарајућа ИКТ средства; 

- Препознаје ризике и опасности при коришћењу 

ИКТ и у односу на то одговорно приступа; 

- Изражава се у електронском облику коришћењем 

одговарајућих ИКТ средстава 

- Разуме разлику између јавних и приватних 

података, зна које податке може да добије од 

надлежних институција и користи основна правила 

чувања приватности података 
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Физичко васпитање 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – 4. РАЗРЕД 

2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 64 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ 

Циљеви и задаци Садржај теме 
Методе и облици 

рада 

Активности 

ученика 

Корела- 

ција 

Исходи и опште међупредметне 

компетенције 

Циљ физичког васпитања 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. 

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 

СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

- Понављање и увежбавање 

раније обучаваних елемената 

игре. 

- Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. 

-Увежбавање основних 

техничких елемената који су 

предвиђени за изабрани спорт 

 

ФУДБАЛ 

- Покривање и откривање 

играча, одузимање лопте и 

ометање противника. Општи 

принципи постављања играча у 

нападу и одбрани. Разне 

варијанте напада и одбране. 

-Уигравање кроз тренажни 

процес. 

- Правила малог фудбала. 

- Учествовање на разним 

школским и међушколским 

такмичењима. 

 

 

 

Комбиновани  

облици рада:  

 

индивидуални,  

 

групни, 

 

фронтални и  

 

рад у паровима 

 

Методе рада: 

вербалне, 

демонстративна, 

комбинована. 

 

Посматра, 

запажа, 

упоређује, 

примењује, 

повезује;  

 изводи; 

активно 

учествује у 

раду;  

 

самопро-

цењује  

напредак;  

 

организује;  

 

практично 

примењује 

стечена знања 

и вештине 

 

ослања се на 

претходно 

искуство 

 

активно 

 По завршетку разреда ученик: 

-има изграђен здрав стил живота у 

погледу исхране, спавања, физичке вежбе 

и одржавања добре физичке кондиције; 

-самостално, превентивно изводи вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике,  

- познаје правила, технику и тактику 

спортске игре која га интересује; 

-планира време за учење и за рекреативно 

бављење физичким/ спортским 

активностима, свестан позитивног 

утицаја спорта на здравље, дружење и 

добро расположење; 

-изражава одбојност према нездравим 

навикама као што су конзумирање 

алкохола, пушење, дрога;  

-поштује друге и реагује на све облике 

насиља и деликвентног понашања;  

- залаже се за физичке/ спортске 

активности као начине предупређивања 

лоших животних стилова; 

- као навијач одређеног клуба практикује 

фер игру и навијање у духу олимпијских 

вредности  

- истрајан је у својим активностима. 

-чува окружење у ком вежба и живи;  
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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: 

- развијање физичких способности 

- спортско - техничко образовање 

- повезивање физичког васпитања 

са животом и радом. 

 

КОШАРКА 

- Техника кошарке. Шутирање 

на кош из места и кретања, шут 

са једном или обемарукама, са 

разних одстојања од коша. 

Постављање и кретање играча у 

нападу и одбрани. 

Одбрана „зоном“ и „човек на 

човека“. Напад против ових 

врста одбрана. Контранапад 

уразним варијантама и принцип 

блока. 

- Правила игре и суђење. 

- Учествовање на разредним и 

школским такмичењима. 

 

ОДБОЈКА 

- Техника одбојке. Игра са 

повученим и истуреним 

центром. Смечирање и 

његоваблокада. Уигравање кроз 

тренажни процес. 

- Правила игре и суђења. 

- Учествовање на одељенским , 

разредним и међушколским 

такмичењима. 

 

учествује у 

раду (извођењу 

вежби, 

групном и 

тимском раду) 

 

решава 

проблем у 

екипи/ 

групи 

Поседоваће следеће опште 

компетенције: 

Бира стил живота имајући на уму добре 

стране и ризике тог избора (нпр. активно 

бављење спортом).  

-Уме да пружи прву помоћ 

(Одговоран однос према здрављу)  

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 

(Одговорно учешће у демократском 

друштву) 

 Доприноси постизању договора о 

правилима заједничког рада и придржава 

их се током заједничког рада  (Сарадња) 

У комуникацији, изражава своје 

ставове, мишљења, осећања, вредности и 

идентитете на позитиван, конструктиван 

и аргументован начин како би остварио 

своје циљеве и проширио разумевање 

света, других људи и заједница 

(Комуникација) 

Користи табеларни и графички приказ 

података и уме да овако приказане 

податке чита, тумачи и примењује (Рад с 

подацима и информацијама)  
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Верска настава 

 

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 4. РАЗРЕД 

(1 ЧАС НЕДЕЉНО, 32 ЧАСА ГОДИШЊЕ) 

 

Циљеви и задаци 
Садржаји 

Начин 

остваривања 

Активности 

ученика 

Коре-

ла-ција 

Исходи и међупредметне 

компетенције 

 

ЦИЉ верске наставе православног катихизиса 

је да пружи целовит православни поглед на свет и 

живот, уважавајући две димензије: историјску 

реалност Цркве и есхатолошки (будући) живот 

(димензију идеалног). То значи да ученици 

систематски упознају православну веру у њеној 

доктинарној, литургијској, социјалној и 

мисионарској димензији, при чему се излагање 

хришћанског виђења живота и постојања света 

обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу 

са осталим наукама и теоријама о свету, којима се 

настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство 

Православне Цркве) обухвата сва позитивна 

искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и верско образовање. Све ово 

спроводи се како на информативно-сазнајном 

тако и на доживљајном и на делатном плану, уз 

настојање да се доктринарне поставке спроведу у 

свим сегментима живота (однос са Богом, са 

светом, са другим људима и са собом).  

 

ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса су 

да:  

 - развије отвореност и однос према Богу као 

– УВОД  

Специфичности наставе  

Православног катихизиса у  

гимназији;  

- Рекапитулација обрађених 

садржаја о личности 

Господа  

Исуса Христа.  

 

II - ЗА ЖИВОТ СВЕТА  

Садржај и структура свете  

Литургије  

-„Благословено Царство Оца 

и  Сина и Светога Духа...“;  

- „Заблагодаримо 

Господу...“  

узајамно даривање;  

-„Због свега и за све...“;  

- Трпеза Господња –  

конкретност заједничарења;  

-„У миру изиђимо...“.  

 

III – ИСТОРИЈА И 

ЕСХАТОЛОГИЈА  

У ЦРКВИ  

-Фронтални 

облик рада  

-Групни  

облици рада  

-Индивидуални 

облици рада;  

Дискусија и 

дебата;  

Вербално-

текстуалне  

методе  

демонстративн

о-илустративне 

методе  

самостални рад  

ученика  

Методе које 

развијају и  

дивергентно 

мишљење  

(проблемска 

настава,  

истраживачки 

рад)  

Место 

Ученик  

прати,   

уочава,  

анализира,  

дискутује,  

упоређује,  

повезује 

знања  

из 

различитих 

области, 

примењује 

научено у 

 животним 

ситуацијама

, истражује,  

користи  

савремене 

технологије  

као извор 

информациј

а 

посматра, 

учествује  

 

Истори

ја;  

социол

о-гија; 

фило-

зофија  

 

 

По завршетку разреда ученик: 

- распознаје елементе Свете Литургије 

- препознаје да је благодатно искуство 

Литургије предокушај Царства 

Божијег 

- схвата да се Причешћем задобија 

отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост пема Богу, 

усвојење Царства Божијег 

-свестан је да се његов живот у Цркви 

не ограничав на служење Свете 

Литургије  

- схвата да историја у православном 

учењу има есхатолошко усмерење;  

-наводи разлоге за гоњење хришћана у 

римском царству;  

- упоређује светосавски и хришћански 

етос и увиђа да нема разлике;  

-набраја неке српске светитеље и 

објашњава како су они служили Богу 

и ближњима;  

-доводи у везу виђење таворске 

светлости са исихастичком праксом. 

уочава да је егоизам један од 

суштинских проблема човековог 
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Другој и другачијој Личности у односу на нас, као 

и отвореност и однос према другом човеку као 

икони Божјој, личности, такође, другачијој у 

односу на нас, те да се између ове две релације 

оствари узајамно зависна веза (свест о заједници);  

- развије способност за постављање питања о 

целини и најдубљем смислу постојања човека и 

света, људској слободи, животу у заједници, 

феномену смрти, односу са природом која нас 

окружује и  друго, као и за одговарање на питања 

у светлу православне хришћанске вере и искуства 

Цркве;  

- изгради дубље разумевање и вредновање 

културе и цивилизације у којој живе, успона и 

падова у историји човечанства, као и достигнућа 

у разним областима стваралаштва (при чему се 

остварује комплементарност са другим наукама);  

- помогне у одговорном обликовању заједничког 

живота са другим, у изналажењу равнотеже 

између властите личности и заједнице, у 

остварењу сусрета са светом (са људима 

различитих култура, религија и погледа на свет, 

са друштвом, са природом) и са Богом; најзад,  

- изгради уверење да је свет и све што је у њему, 

створен за вечност, да су сви створени да буду 

причасници вечног живота, те да се из те 

перспективе код ученика развије способност 

разумевања, преиспитивања и вредновања 

сопственог односа према другом човеку као 

непоновљивом бићу и према творевини Божјој и 

изгради спремност на покајање  

Хришћанско схватање  

историје;  

- Црква у прогону и слобода 

хришћана;  

- Појава и развој монаштва;  

-Јединство Цркве и сабори;  

-Мисија светих Кирила и  

Методија;  

- Светосавље  

-Косовски завет;  

- Светитељи нашег рода – 

благо целог света;  

-Исихазам.  

IV– 

ХРИШЋАНСТВО  У 

САВРЕМЕНОМ  СВЕТУ  

- Егоизам;  

- Проблеми биоетике;  

- Хришћански поглед на  

болести;  

- Питања личног, 

породичног и  

друштвеног морала;  

-Хришћанство и изазови  

потрошачког друштва;  

-Деликвенција и вршњачко 

насиље;  

 

V – ТАЧНО  ИЗЛОЖЕЊЕ  

ПРАВОСЛАВНЕ  ВЕРЕ  

Тачно изложење 

православне  

вере  

реализације 

наставе:  

-учионица и 

црква  

(најчешће кроз 

учешће у 

литургијском 

сабрању) ;  

посматрање; 

 

Оцењивање:  

описно 

оцењивање 

ученика  

 

друштва, јер разара заједницу 

- критички вреднује проблеме 

савремене цивилизације у светлу 

искуства Цркве 

- промишља о разлозима постојања 

болести и како се носити са њима са 

православног становишта 

-себе као и сваку другу особу 

доживљава као јединствену, 

непоновљиву и вредну личност 

- анализира облике насиља у 

окружењу и то повезује са начином на 

који доживљавамо једни друге 

-показује спремност да се укључи  у 

борбу против насиља  које је супротно 

духу хришћанког етоса 

 -самовреднује сопствена знања, 

ставове и вредности које је развио 

током учења православног катихизиса 

у светлу личних животних вредности  

-Активно доприноси неговању 

културе дијалога, уважавању и 

неговању различитости и поштовању 

основних норми комуникације 

-Својим активностима у школи и 

заједници афирмише дух толеранције, 

равноправности и дијалога 
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Грађанско васпитање 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, 4. РАЗРЕД 

(1 ЧАС НЕДЕЉНО, 32 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ) 

Циљеви учења за 

предмет 

Садржај Начин остваривања 

садржаја програма 

Активност ученика Корела-

ција 

Исходи и опште међупредметне компетенције 

Разумевање људских 

права; свест о праву 

на информисање и 

слободу приступа 

информацијама од 

јавног значаја 

(познавање 

процедура) 

Упознавање са 

изворима 

информација; 

критички однос 

према медијским 

порукама; 

препознавање 

механизама медијске 

манипулације; значај 

и улога медија у 

савременом друштву 

Активан приступ 

планирању каријере и 

припремање за улазак 

у свет рада;  

IV разред  

1.Права и слободе – 

право на слободан 

приступ 

информацијама и 

социјално 

2.Свет информација  

-Извори информација, 

-Информације од 

јавног значаја,  

-Медији и медијске 

поруке,  

-Механизми медијске 

манипулације,  

-Објективност као 

одговорност, 

-Улога медија у 

савременом друштву) 

3. Свет 

професионалног 

образовања и рада 

-Планирање каријере и 

Радионице 

Технике за загревање и 

упознавање 

Монолошко-

дијалошка; 

Размена 

Рад на тексту 

Практично извођење  

(писање захтева) 

Радионице 

 

Рад на текстовном и 

сликовном и видео 

материјалу 

(демонстративна м) 

Повезује са 

претходним знањем 

Повезује са личним 

искуством 

Преиспитује 

Уочава  

Дискутује  

Примењује 

(увежбава) 

Уочава 

Повезује са 

сопственим икуством 

Анализира 

Критички промишља 

Процењује 

Устав и 

права 

грађана, 

Социоло-

гија 

 

Српски 

језик и 

књиже-

вност 

Социоло-

гија  

Програм 

каријерног 

вођења и 

саветовања 

По завршетку разреда, ученик: 

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 

 

Познаје своје грађанске улоге, права и одговорности на 

основу њих; познаје надлежности, овлашћења и начин 

функционисања институција од јавног значаја, активно 

их користи, критички процењује,  
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- вештина 

представљања 

личних 

карактеристика од 

значаја за даље  

професионално 

образовање и рад.  

- тражење 

информација 

значајних за 

професионално 

образовање и 

тражење посла.  

 

улазак у свет рада; 

-Самопроцена и 

вештине представљања 

личних 

карактеристика;  

-Тражење 

информација значајних 

за професионално 

образовање и тражење 

посла 

Олуја идеја 

Дискусија 

Симулација  

Монолошко-дијалошка 

Различите технике 

евалуације 

Радионице 

 

Олуја идеја 

Дискусија 

Симултана 

индивидуална 

активност 

Рад у малим групама 

Рад на писаном 

материјалу 

Симулација 

Различите технике 

евалуације 

 

 

Сарађује у мало ј 

групи 

Активно доприноси 

раду  

Планира  

Пише  

Одиграва  

Увежбава вештину 

представљања, 

вођења раговора 

Активно учествује у 

раду 

 

Самопроцењује  

напредак 

 

-Поседује елементарну медијску писменост;  

-Критички прима информације, разликује чињенице од 

интерпретација, ставова, веровања и мишљења; 

препознаје и продукује аргументацију за одређену тезу, 

разликује аргументе према снази и релевантности   

-Разуме разлику између јавних и приватних податка, 

зна које податке може да добије од надлежних 

институција и користи основна правила чувања 

приватности података.  

-Пореди различите изворе и начине добијања података, 

да процењује њихову  

поузданост и препозна могуће узроке грешке.  

 

-Препознаје механизме медијске манипулације на 

конкретним примерима 

-Идентификују сопствене вештине и способности  и 

уме да их повеже са професионалним компетенцијама 

(за одређени посао;  

-Зна како да дође до информација које су битне за 

информисано и одговорно доношење одлуке о будућем 

позиву 

-Бира будуће занимање у складу са сопственим 

капацитетима и интересовањима, а у складу са 

прикупљеним информацијама 

-Планира сопствену каријеру 

- Уме да идентификује и адекватно представи своје 

способности и вештине („јаке стране“); уме да напише 

CV и мотивационо писмо 

-Разуме важност личне активације и показују 

иницијативу у упознавању са карактеристикама 

тржишта рада (захтеви појединих радних места, начин 

функционисања институција, позиционирање у свету 

бизниса); има развијене вештине тражења посла.  
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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 

Потреба да ученици развију кључне компетенције или вештине за живот у 21. веку, све више 

добија на значају.  Компетенцију можемо дефинисати као скуп повезаних знања, вештина, 

ставова и личних својстава које једној особи омогућавају да у датом контексту, у одређеној 

ситуацији, предузме одговарајућу активност и да ту активност обави ваљано, успешно и 

ефикасно. Предметно распарчана знања више нису довољна. Широко структурисана, 

систематизована и фукнционална знања и компетенције које превазилазе уске оквире школских 

предмета, неопходне су, не само за прилагођавање и сналажење, него и за препознавање 

проблема, изналажење решења. Јасно је да све ово не може да се постигне кроз предавање и 

памћење предметног градива, већ кроз наставу која свакодневно пружа ученику разноврсне 

прилике да све ово доживи, опроба и вежба. У таквој настави ученик је заиста у центру као 

активан учесник и субјект процеса учења, а успостављање и развој компетенција неопходних за 

целоживотно учење су реални и остварљиви циљеви. Опште међупредметне компетенције се у 

школи развијају кроз наставу свих предмета. Предметни и међупредметни садржаји 

представљају једно од кључних средстава, инструмената у процесу развоја компетенција. Све 

активности и процеси којима ученик регулише и унапређује сопствено учење могу да се 

сврстају под један заједнички назив - саморегулисано учење. 

 

ИНОВАЦИЈЕ/ ПРОМЕНЕ У ПРИСТУПУ УЧЕЊУ И НАСТАВИ У СКЛАДУ СА ОКВИРОМ 

НАЦИОНАЛНОГ КУРИКУЛУМА 

Кроз свој школски програм школа показује како планира да реализује наставу усмерену на учење 

и централну позицију ученика као субјекта процеса учења, као и постепено преузимање 

одговорности за учење и развој саморегулисаног учења. Дефинише и описује приступе и методе 

које ће користити за остваривање исхода, достизање стандарда постигнућа и развој ученичких 

компетенција. Тако гради подстицајну средину за учење, средину у којој се учи и обезбеђује свој 

статус као центра учења и центра за учење. Средина која подстиче истраживање, радозналост, у 

којој се учи откривањем, повезивањем са искуством, размишљањем, доношењем одлука, 

вежбањем и проживљавањем, свакако чине неке од тих елемената. Подстицајна средина за учење 

је свако окружење у коме се учење заиста и догађа. Да би све то постигла школа мора да буде 

креативна и иновативна. Кључна промена састоји се у преусмеравању активности наставника 

са припремања садржаја које намерава да излаже на часу, на креирање наставних ситуација 

које ће ученика учинити активним конструктором властитих знања. Његов основни задатак је да 

програм трансформише у креативне и продуктивне активности ученика на часу и да осмишљава 

ситуације учења, ствара прилике за учење и води ученика кроз активност учења у школи. 
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Опис промене која се уводи Начини реализације Очекивани резултати и 

показатељи промене се 

односе на  

Интердисциплинарни приступ 

настави - интегративна настава 

Додатна подршка за 

саморегулисано учење од 

стране наставника 

Наставнике свих предмета 

и ученике 

Интердисциплинарни приступ 

настави подразумева повезивање 

садржаја различитих дисциплина 

(предмета) у логичке целине 

организоване око једног проблема 

или теме. По свом карактеру увек је 

и тематска, јер повезује и организује 

различите садржаје у тематске 

целине, садржаје који су слични или 

заједнички различитим 

дисциплинама.  

Тематски приступ 

наставиТематска настава не мора 

увек бити и интердисциплинарна. 

Када обједињује сродне појмове 

једне дисциплине реализује је 

наставник/тим наставника у оквиру 

истог предмета/дисциплине/струке.  

Проблемско-истраживачки 

приступ 
Знања и вештине из различитих 

области савладавају се на једном 

проблему. Проблемско-

истраживачки приступ спонтано 

произлази из тематски организоване 

наставе, мобилише ученике у мери 

њихових способности и степена 

развоја. Индивидуализација 

наставе Индивидуализација наставе 

је прилагођавање дидактичких 

активности ученицима, али се при 

том води рачуна о њиховим 

индивидуалним особеностима, 

разликама. Индивидуализација 

наставе се односи на 

индивидуализацију: брзине и темпа 

савлађивања садржаја, обима и 

дубине садржаја, и начина усвајања 

садржаја. 

Учење путем открића Основна 

одлика учења путем открића је да 

оно што треба да се научи није дато, 

већ онај који учи мора самостално 

до тога доћи, тако што ће га открити. 

Учење је истовремено процес 

стицања знања, али и процес 

развијања способности за стицање 

знања.  

Пројектна настава/учење 

-Израда наставних 

материјала, са 

интердисциплинарним 

приступом, као и 

вертикалном и 

хоризонталном корелацијом 

садржаја,   

-Диференцирани 

садржаји/исходи учења 

(обим и дубина), по нивоима, 

стандардима постигнућа 

(основни ниво, средњи и 

напредни);   

-Израда водича за учење 

ученика; 

-  Израда водича за 

(само)оцењивање за ученике 

са нивоима постигнућа, 

временским оквирима..;   

-Тимско планирање 

наставе/учења;  

 -Одговарајуће методе рада;   

-Наставни листићи, упутства 

за ученике;  

 -Проблемски задаци; 

-Пројектни задаци 

-  Заступљене теме из 

области 

- здравља тј. здравог начина 

живота, одрживог развоја... 

 

Ученици:   

Кооперативно учење; 

 Самостално учење; 

  Учење открићем; 

  Истраживачко учење; 

  Ученички пројекти; 

  Креативно стваралаштво; 

 Самооцењивање; 

  Индивидуално 

напредовање.. 

 

База наставних материјала;   

База водича за учење; 

  База водича за 

самооцењивање ученика, 

вршњачко оцењивање, 

формативно и сумативно 

оцењивање од стране 

наставника;  Оперативни 

планови/припреме 

наставника са измењеним 

приступом настави/учењу;  

Квантитативни и 

квалитативни пораст 

додатне подршке учењу на 

редовној настави 

 

Ученици:  Интерактивно 

понашање и сарадња 

ученика у малим групама;   

Активно учење ученика на 

часовима редовне наставе 

уз додатну подршку 

наставника;  Размена 

информација, давање  

објашњења, постављање 

питања и пружање 

вршњачке помоћи;   

Критичко резоновање, 

креативнији одговори;  

Бољи трансфери знања 

повезаност знања;  Већа 

посвећеност задатку; 

  Решавање проблема; 

  Позитивнији ставови 

према наставнику и 

наставном предмету који 

се проучава;   

 

База добрих тематских 

питања; 

  База ученичких 

презентација, продуката 

учења (плакати, зидне 

новине, уметнички радови, 

графикони, мапе ума, 

мини представе, 

едукативне радионице, 

сценарији, есеји, 
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Решавање проблема које од ученика 

тражи самосталну активност као и 

писани траг о томе. Ученици током 

реализације пројекта спонтано уче 

неке садржаје и овладавају 

когнитивним и социјалним 

вештинама. У пројектној настави 

долази до повезивања познатог и 

непознатог, учења помоћу примера, 

учења примењивањем знања, као и 

комбиновања логичког и 

стваралачког мишљења...  

Симулација као активни облик 

учења 

Симулација је имитација оређеног 

рада и процеса. Симулације 

представљају практичну примену 

научених техника, вештина и знања 

кроз имитацију у одређеном 

простору и времену. Симулације су 

у образовању изузетно добро 

средство за подстицање 

интересовања и за мотивацију 

ученика. Тиме се и поспешује учење 

и схватање одређене ситуације. Циљ 

симулације је да се одређени 

садржај научи изнутра 

семинарски радови...);   

Електронска база 

ученичких  продуката 

учења; 

  Блогови и друге интернет 

странице за сарадњу са 

наставницима, вршњацима 

у учењу, презентовање 

продуката, размену, 

..примера добре праксе;   

 

Ученички пројекти; 

  Пригодне манифестације 

током којих ученици 

представљају своје радове, 

симулације процеса рада 

из струке, практичног 

рада,спорта, уметности...;  

Повећано учешће у 

разноврсним ваннаставним 

активностима (спортска 

такмичења, посете 

музејима, изложбама, 

позориштима, 

биоскопима...)   

Тренд изостајања из школе 

у паду.. 

Планирање, организација и 

спровођење интерактивног приступа 

настави усмереној на учење и исходе 

(развој компетенција ученика);  

Усмеравање школског рада тако да 

је учење, а не предавање наставних 

садржаја његово средиште, а развој 

компетенција, остваривање исхода и 

достизање стандарда су реални и 

остварљиви циљеви. 

Наставници: Стварање 

подстицајне средине за 

учење; Педагошка подршка 

ученицима у 

саморегулисаном учењу.  

 

Ученици: Преузимање 

активне улоге у 

настави/учењу; Преузимање 

одговорности за властито 

учење и исходе учења 

У таквој настави ученик је 

заиста у центру као 

активан учесник и субјект 

процеса учења, а 

успостављање и развој 

компетенција неопходних 

за целоживотно учење 

његов стварни резултат. 
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4. ПРОГРАМИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 
4.1. ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ  

 

 
Ученици наше школе постижу запажене резултате из српског језика и књижевности као и из 

Књижецне олимпијаде. Велики број ученика учествује на овим такмичењима. Томе свакако 

доприноси и додатни рад, мотивисаност и жеља професора српског језика и књижевност за 

успесима. Зато програмске активности на овом плану дефинишемо кроз следећа поглавља:  

 

ЦИЉЕВИ ДОДАТНОГ РАДА  

 

- Идентификација ученика даровитих за српски језик  

- Проширивање знања ученика стечених у редовној настави  

- Продубљивање садржаја из српског језика  

- Развијање функционалних знања ученика и осталих интелектуалних способности ученика  

- Развијање разних облика логичког мишљења ученика  

- Усмеравање ученика ка креативности и дивергентим облицима мишљења.  

- Оспособљавање ученика на самосталан рад  

- Подстицање и усмеравање ученика на литературу из српског језика  

- Усмеравање ученика на систематично бављење науком  

- Коришћење савременеих информационих технологија у интерактивном раду са обдаренима  

- Планска припрема ученика за наставак образовања из ове области.  

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА  

 

- Лично изјашњавање ученика  

- Резултати на такмичењима из српског језика и језичке културе  

- Лични утисак наставника  

- Провера способности методом тестова  

 

 

МЕТОДЕ РАДА  

 

- Класична додатна настава  

- Индивидуалан рад  

- Рад на коришћењу литературе  

- Припреме и учешће на такмичењима из српског језика  

- Сарадња са Друштвом за српски језик и књижевност  
 

 

САДРЖАЈИ РАДА  
-Књижевни језик и књижевнојезичке варијанте. Функционални стилови. Нестандардни 

језички варијетети 

-Наречја српског језика.   Дијалекатска основица српског језика 



Школски програм Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, 2018-2022 

261 
 

-Књижевни језици на јужнословенском подручју до 19. века Вукова реформа српског језика и 

правописа  

-Фонологија - гласови и фонеме (дистинкција и фонолошка опозиција) 

-Морфологија. Речи и морфеме. Врсте морфема (творбене и граматичке) 
-Прозодија (акценат српског књижевног језика) 

-Гласовне промене (алтернације гласова) сугласника и самогласника са правописним 

решењима 

-Морфофонологија (Морфофонолошке алтернације и њихова улога у промени и творби речи) 

-Језик српске средњовековне књижевности и народни језик – разговор о одломку из Историје 

старе српске књижевности Димитрија Богдановића (Текст се налази у Читанци) 
-Архаизми и историзми у Лазаревићевој приповеци Први пут с оцем на јутрење (коришћење 

речника из Читанке 

-Променљиве и непроменљиве речи; морфолошке и класификационе категорије речи 

-Деривација речи, грађење сложеница, полусложенице са правописним решењима 

-Лексикологија са елементима терминологије и фразеологије 

-Паукалне иглаголске синтагме 

-Реченица - субјекатско-предикатски модел 

-Рекцијске конструкције (с правим и неправим објектом) 

-Реченице  са сложеним предикатом 

-Главни и зависни реченични конституенти 

-Конгруенција 

-Падежни систем; појам падежног система и предлошко-падежних конструкција 

-Систем независни хреченица 

- Систем зависних реченица 

-Основни принципи правописа, правописна вежба 

-Однос између средњовековне епохе и хуманизма и ренесансе (текст из Читанке као повод за 

размишљање) 

-Глагол требати и писање одричних облика помоћних глагола 

-Српски рјечник – радионица 

-Слика Истока и Запада у Горском вијенцу 

-Анкетни читалачки листић 

-Стилистика (стилска вежба) 

-Фразеолошки изрази (идоми) 

-Путописна књижевност 

-Синтакса глаголских облика (рад на тексту) 

 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  

 

- Степен индивидуалног напредовања ученика  

- Резултати такмичења  

- Резултати ученика на пријемним испитима за факултете  
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4.2. ДОДАТНА НАСТАВА ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА  

 
Наставнице за француски и латински језик организују ваннаставне активности за 

ученике који уче француски језик у виду додатне наставе за француски и латински језик. 

Додатна настава из француског језика се реализује за ученике 3. и 4.разреда, јер се такмичења 

из страних језика на свим нивоима организују тек у 4. разреду гимназије. Ученици свих 

разреда могу проширити своја функционална знања из француског језика у оквиру припрема 

за испит ДЕЛФ, за нивое А1,А2,Б1,Б2 који се бесплатно одржавају у школи и реализују у 

оквиру пројекта ДЕЛФ у школским установама (DELFScolaire).  

 

ЦИЉЕВИ ДОДАТНОГ РАДА  

 

- Идентификација ученика обдарених за француски језик  

- Проширивање знања ученика стечених у редовној настави  

- Продубљивање садржаја предвиђених планом и програмом  

- Развијање интелектуалних способности ученика  

- Развијање 4 језичке компетенције код ученика  

- Оспособљавање ученика на самосталан рад  

- Подстицање и усмеравање ученика на коришћење стручне литературе (речници, граматике)  

- Усмеравање ученика на систематично бављење језиком  

- Коришћење савременеих информационих технологија у интерактивном раду са обдаренима  

- Планска припрема ученика за такмичење.  

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА  

 

- Лично изјашњавање ученика  

- Лични утисак наставника  

- Провера језичких способности  методом тестова 

- Успех ученика на испиту ДЕЛФ  

 

МЕТОДЕ РАДА  

 

- Класична додатна настава  

- Индивидуалан рад  

- Рад са литературом  

- Припреме и учешће на такмичењима  

 

САДРЖАЈИ РАДА  

 

- Програм такмичења  

- Индвидуална интересовања ученика  

- Језички садржаји предвиђени за 3. и 4.разред, француски језик као 1.страни језик  

- Теме предвиђене за 3.и 4.разред, француски језик као 1.страни језик  

 

 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

- Степени ндивидуалног напредова њаученика 

- Резултати на такмичењима 
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- Резултати ученика на пријемним испитима за факултете 

- Резултати ученика на факултетима 

 

 

4.3. ЕНГЛЕСКИЈЕЗИК 

 
Додатни рад се организује за ученике који се истичу у савладавању енглеског језика, 

испољавају посебно интересовање и поседују додатна знања која превазилазе програм 

редовне наставе, а у савладавању предмета постижу добре резултате и поседују способности 

којима могу да одговоре на повећане захтеве из енглеског језика.  

Ученици се усмеравају у правцу самосталног стваралачког и истраживачког рада као и 

коришћења шире литературе. Додатна настава се изводи током целе школскегодине, а 

посебно интензивно током другог полугодишта. Часови  се изводе индивидуално или групно, 

зависно од броја ученика који су укључени у ову наставу.  

Евиденција о часовима се води у малом дневнику, као и евиденција о напредовању 

ученика.  

 

ЦИЉЕВИ ДОДАТНОГ РАДА 

 

- Идентификација ученика обдарених за енглески језик 

- Проширивање знања која су ученици стекли у редовној настави 

- Развијање комуникацијских и преводилачких способности ученика 

- Развијање креативности 

- Оспособљавање ученика за самосталан рад 

- Подстицање и усмеравање ученика на различиту књижевну литературу 

- Коришћење савремених информационих технологија у интерактивном раду са ученицима 

- Припрема ученика за такмичења изенглеског језика 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈАУЧЕНИКА 

 

- Личноизјашњавањеученика 

- Личниутисакнаставника 

- Провера језичких способности  методом тестова 

 

МЕТОДЕРАДА 

 

- Додатна настава 

- Индивидуални рад са ученицима 

- Рад са литературом 

- Припреме и учешће на језичким такмичењима 

 

САДРЖАЈИ РАДА 

 

- Програм додатне наставе енглеског језика 

- Програм такмичења из језика 

- Индвидуална интересовања ученика 
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4.4. РУСКИ ЈЕЗИК 

 
ЦИЉЕВИ ДОДАТНОГ РАДА 

 

- Идентификација ученика обдарених и заинтересованих за руски језик 

- Проширивање знања ученика стечених у редовној настави 

- Развијање стваралачког мишљења 

- Задовољавање индивидуалних интересовања и склоности ученика 

- Оспособљавање ученика засамосталан рад и даље самообразовање 

- Подстицање и усмеравање ученика на читање руске књижевности 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА 

 

- Лично изјашњавање ученика 

- Лични утисак наставника 

- Провера језичких способности  методом тестова 

 

МЕТОДЕРАДА 
- Индивидуални  рад 

- Рад са литературом 

- Припреме и учешће на такмичењима у знању руског језика 

 

САДРЖАЈИ РАДА 

 

- Програм такмичења у знањуруског језика 

- Програм такмичења на НИС Олимпијади 

- Индвидуална интересовања ученика 

 

 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

- Степен индивидуалног напредовања ученика 

- Резултати на такмичењима у знању руског језика 

- Резултати ученика на пријемним испитима за факултете 
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4.5. ИСТОРИЈA  

 
ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

- проширивање и продубљивање знања и вештина ученика у складу са њиховим 

интересовањима, способностима и склоностима;  
- подстицање ученика на самосталанрад, развој стваралачког и критичког мишљења;  

- оспособљавање ученика за даље самообразовање;  

- оспособљавање ученика да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима;  

- развијање говорне и општек ултуре;  

- развијање мотивисаности за учење и усавршавањеученика;  

 

 

ИЗБОР УЧЕНИКА 

 

- успех из наставног предмета;  

- лични утисак наставника;  

- заинтересованост ученика;  

- мотивација ученика за истраживање изисторије;  

- досадашњи резултати (такмичења, семинарски радови,итд);  

 

ОБЛИЦИРАДА 

 

- рад упаровима;  

- индивидуалнирад;  

 

МЕТОДЕРАДА 
- монолошко-дијалошка;  

- рад са литературом;  

- презентације;  

 

САДРЖАЈИРАДА 

 

- теме из локалне и националне историје;  

- значајни датуми из прошлости града, школе и сл;  

- анегдоте, анимације, занимљива историја;  

- истраживање корисних сајтова;  

- квизови.  

 

Реализоване теме (број и садржај, ангажовани ученици) евидентирају се у дневнику додатне 

наставе;  

 

ВРЕДНОВАЊЕ 

 

- анализа успешности савладавања програма;  

- пласман на такмичењима;  

- ангажованост ученика на обележавању значајних датума;  

- прилози у школском листу;  
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4.6. БИОЛОГИЈA 

 
ЦИЉЕВИ ДОДАТНОГ РАДА 

 

- Идентификација ученика 

- Оспособљавање ученика за самосталан рад 

- Подстицање и усмеравање ученика на коришћење литературе 

- Усмеравање ученика на систематично бављење истраживачким радом 

- Планска припрема ученика за такмичење.  

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈАУЧЕНИКА 

 

- Лично изјашњавање ученика 

- Лични утисак наставника 

- Резултати ученика на такмичењима из биологије 

 

 

МЕТОДЕРАДА 

 
- Класична додатна настава 

- Индивидуалан рад 

- Припреме и учешће на такмичењима 

 

САДРЖАЈИРАДА 

 

- Званични програм додатне наставе биологије 

- Програм такмичења из биологије 

- Индвидуална интересовања ученика 

 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

- Степен индивидуалног напредовања ученика 

- Резултати на такмичењу 

- Резултати ученика на пријемном испиту на факултетима 

 

 

4.6. МАТЕМАТИКA  
 

Наша школа има дугу традицију веома добрих резултата када су у питању постигнућа 

ученика из математике: иако смо школа општег типа, можемо се похвалити великим бројем 

ученика који уписују и успешно завршавају факултете на којима је математика један од 

главних предмета (математика, електротехника, машински и грађевински факултет, ФОН и 

др). Овакви успеси у раду са ученицима обавезују.  

 

ЦИЉЕВИ ДОДАТНОГ РАДА 

 

- Идентификација ученикао бдарених за математику 

- Проширивање знања стечених у редовној настави 

- Продубљивање математичких садржаја 
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- Развијање логичко-кобинаторних и осталих интелектуалних способности ученика 

- Усмеравање ученика ка креативности и дивергентим облицима мишљења.  

- Оспособљавање ученика за самосталан рад 
- Подстицање и усмеравање ученика на математичку литературу 

- Усмеравање ученика на систематично бављење науком 

- Коришћење савремене иннформационе технологије у интерактивном раду  

- Планска припрема ученика за наставак математичког образовања.  

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈАУЧЕНИКА 

 

- Лично изјашњавање  ученика 

- Резултати на математичким такмичењима 

- Лични утисак наставника 

 

МЕТОДЕ  РАДА 
- Класична додатна настава 

- Индивидуалан рад 

- Рад са математичком литературом 

- Припреме и учешће на математичким такмичењима 

- Учешћенатакмичењу „Кенгур без граница“ 

- Учешће на такмичењу „Мислиша“  

 

 

САДРЖАЈИ РАДА 
- Званични програм додатне наставе математике одобрен од НПСРС 

- Програм математичких такмичења 

- Програми за упис на факултете на којима се полаже математика 

- Индвидуална интересовања ученика 

 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТАДОДАТНЕНАСТАВЕ 

 

- Степен индивидуалног напредовања ученика 

- Резултати математичких такмичења 

- Резултати ученика на пријемним испитима за факултете 

- Резултати ученикана факултетима 
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4.7. ФИЗИКА 

 
ЦИЉЕВИ ДОДАТНОГ РАДА 

 
- Идентификација ученика обдарених за физику 

- Проширивање знања стечених у редовној настави 

- Продубљивање садржаја из области физике 

- Развијање логичког мишљења 

- Усмеравање ученика ка креативности и дивергентим облицима мишљења.  

- Оспособљавање ученика за самосталан рад 
- Подстицање и усмеравање ученика на литературу из физике 

- Усмеравање ученика на систематично бављење науком 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈАУЧЕНИКА 

 

- Лично изјашњавање ученика 

- Лични утисак наставника 

 

МЕТОДЕ РАДА 
- Класична додатна настава 

- Индивидуалан рад 

- Припреме и учешће на такмичењима 

 

 

САДРЖАЈИРАДА 
- Званични програм додатне наставе физике одобрен од НПСРС 

- Програм такмичења из физике 

- Индвидуална интересовања ученика 

 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
- Степен индивидуалног напредовања ученика 

- Резултати на такмичењима 

- Резултати ученикана факултетима 

 

 

4.8. ХЕМИЈA 

  
ЦИЉЕВИ ДОДАТНОГ РАДА 

 
- Идентификација ученика обдарених за хемију 

- Проширивање знања стечених у редовној настави 

- Продубљивање садржаја из области хемије 

- Развијање логичког мишљења 

- Усмеравање ученика ка креативности и дивергентим облицима мишљења.  

- Оспособљавање ученика за самосталан рад 
- Подстицање и усмеравање ученика на литературу из хемије 

- Усмеравање ученика на систематично бављење науком 
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ИДЕНТИФИКАЦИЈАУЧЕНИКА 

 

- Лично изјашњавање ученика 

- Лични утисак наставника 

 

МЕТОДЕ РАДА 
- Класична додатна настава 

- Индивидуалан рад 

- Припреме и учешће на такмичењима 

 

 

САДРЖАЈИРАДА 

- Званични програм додатне наставе хемије  одобрен од НПСРС 

- Програм такмичења из хемије 

- Индвидуална интересовања ученика 

 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

- Степен индивидуалног напредовања ученика 

- Резултати на такмичењима 

- Резултати ученикана пријемним испитима на факултетима на којима се полаже хемија 

-Резултати ученика током струдирања 
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5.СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

5.1. ЛИТЕРАРНА  И  НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА 

 
ЦИЉЕВИ  

 

- Неговање самосталног литерарног стваралаштва  

- Развијање љубави према књизи и језику  

- Оспособљавање за самостално стваралаштво, за тимски рад и уважавање различитости  

 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА  

 

- Лично изјашњавање ученика  

- Препоруке наставника  

 
МЕТОДЕ РАДА  

 

- Самостално литерарно стваралаштво ученика 

- Претраживање електронских садржаја, чаописа и зборника  

- Истраживачки и тимски рад  

- Радионице креативног писања  

- Организовање књижевних вечери  

- Израда паноа  

- Књижевне трибине  

 
САДРЖАЈИ РАДА  

 

- Часови креативног писања  

- Предстаљање стваралачких активности  ученика 

- Гостовање писаца  

- Обележавање значајних јубилеја  

- Тематске вечери у корелацији са другим секцијама  

- Путописи и репортаже ученика  

 
ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА  

 

- Квалитет реализованих програма  

- Број реализованих програма  

- Број активних учесника програма  

- Број посетилаца  

- Број одељења укључених у програме  

- Прилози на сајту Школе  

- Медијска пажња посвећена програмима  

- Награде на литерарним конкурсима  

- Број објављених радова у школском листу „Огледало“  
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5.2. ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

 
ЦИЉЕВИ  

 

- Неговање свести о значају правилне дикције и интонације у говору  

- Неговање доживљајног приступа поезији  

- Развијање љубави према поезији  

- Развијање и неговање културе говора  

- Развијање позитивне такмичарске атмосфере  

-Развијање сарадње и тимског рада 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА  

 

- Лично изјашњавање ученика  

- Препоруке наставника  

- Приредбе и активности свих врста у школи  

 

МЕТОДЕ РАДА  

 

- Самосталан рад на избору песама за говорење  

- Самосталан рад на избору драмских текстова  

- Истраживачки и тимски рад  

- Организовање вечери рецитатора  

 

САДРЖАЈИ РАДА  

 

- Часови вежбања дикције, акцента и интонације  

- Часови креативног говора  

- Гостовање песника  

- Припреме и обележавање значајних датума у школи и граду 

- Учешће у културним активностима школе и града  

 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА  

 

- Број реализованих програма  

- Број активних учесника програма  

- Број посетилаца  

- Број одељења укључених у програме  

- Прилози на сајту Школе 
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5.3. СЕКЦИЈЕ НА СТРАНИМ  ЈЕЗИЦИМА 
 

ЦИЉЕВИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ  НА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА 
- Задовољавање интересовања ученика  

- Подстицање ученика на потпуније усвајање страног језика.  

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА 

  

- Лично изјашњавање ученика  

- Препоруке наставника  

 

МЕТОДЕ РАДА  

 

- Приредба на страним језицима  

-Обележавање Месеца франкофоније 

 

ОКВИРНИ САДРЖАЈИ РАДА 

  

- Обогаћивање лексичког фонда;  

- Неговање културе изражавања;  

- Оспособљавање ученика за несметано усмено и писмено комуницирање у различитим 

ситуацијама;  

- Изражајно читање и казивање разних врста текстова;  

- Припремање програма на страном језику;  

- Гледање-слушање и коментарисање филмова и радио-телевизијских емисија на страном 

језику;  

- Подстицање интересовања за проучавање језика и културе одговарајућих народа и земаља;  

- Учешће на разним такмичењима и смотрама;  

 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА  

 

- Број реализованих програма  

- Број активних учесника програма  

- Број одељења укључених у програме  

- Медијска пажња посвећена програмима  
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5.4. СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ 
 

СТОНИ ТЕНИС, КОШАРКА, ОДБОЈКА, МАЛИ ФУДБАЛ – према интересовању ученика 

 

ЦИЉЕВИ  
- Задовољавање интересовања ученика за бављење спортом  

- Омогућавање свим ученицима да развијају своје способности, ван редовне наставе физичког 

васпитања  

- Учествовање на појединачним и екипним школским такмичењима  

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА  

 

- Лично изјашњавање ученика  

- Препоруке наставника  

 

МЕТОДЕ  РАДА  

 

- Примене одговарајућих садржаја у реализовању појединих задатака у спортском тренингу  

- Наставне методе (метод живе речи, метод очигледности)  

- Демонстрација  

- Синтетички метод, аналитички метод, комбиновани метод 

- Ситуациони метод, метод игре, такмичарски метод  

  

САДРЖАЈИ РАДА  

 

- Рад на техници и тактици  

- Кондициона припрема  

- Психолошка припрема  

- Учешће на школским такмичењима  

- Организовање турнира 

 

ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА 

  

- Број реализованих програма  

- Број активних учесника програма  

-Степен задовољства учесника 

-Понашање учесника и гледалаца током турнира (фер плеј у игри и навијању) 

 
 

  



Школски програм Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, 2018-2022 

274 
 

6. ПРОГРАМИ  ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ 

 
Током школске године, у Школи се организује допунски рад за ученике којима је 

потребна помоћ у савладавању градива. Оперативним плановима рада наставника током 

септембра месеца се утврђују потребе ученика за допунским радом у виду  иницијалног теста, 

а од октобра се прати напредовање ученика у савладавању текућег програма из сваког 

предмета. Посебно је значајно пратити ученике првог разреда и благовремено им пружити 

помоћ у виду допунске наставе. 

 

ЦИЉЕВИ ДОПУНСКОГ РАДА 

 

-Превазилажење проблема због недовољног предзнања из предмета које је неопходно за 

праћење обавезне наставе и учење; оснаживање ученика за  успешније учење и достизање 

виших постигнућа у учењу предмета .  

Евиденција/ докази: мали денвник – евиденција наставника о праћењу напредовања 

ученика. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈАУЧЕНИКА 

 

- Лично изјашњавање ученика 

- Лични утисак наставника 

- Мишљење психолога или разредног старешине 

 
МЕТОДЕ РАДА 
- Класична додатна настава 

- Индивидуални и индивидуализовани рад са ученицима 

 

САДРЖАЈИ РАДА 

 

- Програм допунске за предмет 

- Индвидуална интересовања ученика 

 
6.1. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 

6.1.1.Енглески језик 

 
Због повреме ненеуспешности ученика у савладавању наставних садржаја страног 

језика организује се допунски рад саученицима. Годишњи фонд часова допунске наставе се 

планира зависно од потреба ученика / одељења. 

На основу сагледаних потреба врши се организација и планирање допунске наставе 

како би се овим корективним видовима рада уоквиру ефикаснијих организационих форми 

(рад у малој групи, индивидуализирани рад. ) помогло ученицима да постигну бољи успех.  

 

Циљ допунске наставе је:  

- објашњавање граматичких  јединица која је тешка или нејасна 

- објашњавање лексичке јединице која је тешка или нејасна 

- оспособљавање ученика да кроз додатна вежбања стекну самопоуздање неопходно за израду 

писмених задатака и савладавање програма 
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- оспособљавање ученика за усвајање техника успешног учења страног језика  

 

САДРЖАЈИ 

-граматичке и лексичке јединице према наставном плану и програму за сваки разред 

 

ИСХОДИ  
Ученик ће бити у стању  

- разуме граматичку јединицу која му је била посебно тешка или  нејасна  

- разуме лексичку јединицу која му је била посебно тешка или  нејасна  

- самостално решава вежбања и јача самопоуздање неопходно за израду писмених задатака  

- примењује одређене технике самосталног учења  
 

6.1.2. Руски  језик  

 
Допунска настава из руског језика биће организована за ученике који из било којих 

разлога заостају са усвајањем градива. Трајање и број часова биће утврђени у зависности од 

потреба ученика. На часовима допунске наставе биће разјашњене нејасноће и ученици ће 

бити оспособљени за даље несметано праћење градива. Допунска настава биће реализована у 

зависности од потреба и могућности.  

 

ЦИЉ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

 

- Усвајање наставних садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе  

- Усвајање наставних садржаја предвиђених наставним планом и програмом на основном 

нивоу  

- Увежбавање и понављање стечених знања и вештина  

- Давање упутстава за савладавање потешкоћа у учењу  

- Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и разумевању наставних садржаја  

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА  
- Ученици са потешкоћама у савладавању наставног плана и програма  

- Праћење напредовања ученика у редовној настави  

 

МЕТОДЕ РАДА  
- Индивидуални рад  

- Рад у групи  

- Вршњачка едукација  

- Рад са литературом  

 

1. РАЗРЕД  
1. Жизнь прожить не поле перейти  

2. Одна страна – два континента  

3. Вот что случилось  

2. РАЗРЕД  
1. Русь – Россия – вчера и сегодня  

2. Вот наши любимые занятия  

3. Всё могло бы быть по-другому  

3. РАЗРЕД  
1. Золотое время – молодость  

2. Традиции нас объединяют  

3. До чего дошёл прогресс  

 

4. РАЗРЕД  
1. Россия в современном мире  

2. Россия между прошлым и будущим  
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ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ   
- Степен индивидуалног напредовања ученика  

- Прилагођени тестови за проверу  

- Провера усвојености садржаја у редовној настави  
 

6.2. МАТЕМАТИКА 

Допунска настава се реализује према потреби. Циљ је пружити ученицима могућност да још 

једном чују објашњења и добију додатна вежбања везана за градиво које су из неког разлога 

пропустили или нису разумели; мотивисати ученике да буду самосталнији у раду. 

ЦИЉЕВИ ДОПУНСКОГ РАДА 

- превазилажење недовољног  предзнања потребног за праћење обавезне наставе и учење,  

-успешније учење, достизање вишег нивоа разумевања и бољих резултата.  

 

САДРЖАЈИ  су идентични прописаном наставном плану и програму.  

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА  
- Лично изјашњавање ученика  

- Лични утисак наставника  

- Мишљење разредног старешине или шк.психолога 

 

МЕТОДЕ РАДА  
- Класична допунска настава  

- Индивидуалан рад  

 

САДРЖАЈИ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД  
1.Логика и скупови 

2. Увод у геометрију 

3. Пропорционалност 

4. Реални бројеви 

5. Рационални алгебарски изрази 

6. Подударност 

7. Линеарне једначине и неједначине 

8. Сличност 

9. Тригонометрија правоуглог троугла 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

1. Степеновање и кореновање 

2. Комплексни бројеви 

3. Квадратна једначина 

4. Експоненцијалне једначине и неједначине  

5. Логаритми  

6. Тригонометрија 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

1. Рогљаста тела  

2. Математичка индукција 

3. Комплексни бројеви 

4. Обртна тела- ваљак,купа, лопта  

5. Системи једначина и детерминанте 

6. Вектори 

7. Аналитичка геометрија  

8. Низови  

9. Криве другог реда 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

1. Функције / Реална функција једне реалне 

променљиве 

2. Извод функције  

3. Интеграл /неодређени и одређеби интеграл 

4. Комбинаторика  и биномна формула 

5. Вероватноћа и статистика 
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Евиденција: дневник допунске наставе  и  евиденција наставника о праћењу 

напредовања ученика. 

 

6.3. ФИЗИКА  

 
Допунска настава се реализује према потреби. Циљ је пружити ученицима могућност да још 

једном чују објашњења и добију додатна вежбања везана за градиво које су из неког разлога 

пропустили или нису разумели; мотивисати ученике да буду самосталнији у раду. 

ЦИЉЕВИ ДОПУНСКОГ РАДА 

- превазилажење недовољног  предзнања потребног за праћење обавезне наставе и учење,  

-успешније учење, достизање вишег нивоа разумевања и бољих резултата.  

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА  

 

- Лично изјашњавање ученика  

- Лични утисак наставника  

- Мишљење психолога или разредног старешине  

 

МЕТОДЕ РАДА  
- Класична допунска настава  

- Индивидуалан рад  

 

САДРЖАЈИ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД  
1. Вектори  

2. Кретање  

3. Динамика транслационог кретања  

4. Динамика ротационог кретања крутог тела  

5. Равнотежа тела  

6. Гравитација  

7. Закони одржања  
 

ДРУГИ РАЗРЕД  

 

1. Молекулско-кинетичка теорија гасова  

2. Термодинамика  

3. Основи динамике флуида  

4. Молекулске силе и агрегатна стања  

5. Електростатика  

6. Стална електрићна струја  
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  
1. Магнетно поље  

2. Електромагнетна индукција  

3. Наизменична струја  

4. Хармонијске осцилације  

5. Механићки таласи  

6. Акустика  

7. Електромагнетни таласи  

8. Оптика  
 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  
1. Релативистичка физика  

2. Квантна природа електромагнетног 

зрачења  

3. Елементи квантне механике  

4. Квантна теорија водониковог атома  

5. Основи физике чврстог стања  

6. Ласери  

7. Физика атомског језгра  

8. Физика елементарних честица  
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6.4. ХЕМИЈА  

 
Допунска настава се реализује према потреби. Циљ је пружити ученицима могућност да још 

једном чују објашњења и добију додатна вежбања везана за градиво које су из неког разлога 

пропустили или нису разумели; мотивисати ученике да буду самосталнији у раду. 

ЦИЉЕВИ ДОПУНСКОГ РАДА 

- превазилажење недовољног  предзнања потребног за праћење обавезне наставе и учење,  

-успешније учење, достизање вишег нивоа разумевања и бољих резултата.  

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА  

 

- Лично изјашњавање ученика  

- Лични утисак наставника  

- Мишљење психолога или разредног старешине  

 

МЕТОДЕ РАДА  
- Класична допунска настава  

- Индивидуалан рад  

 

САДРЖАЈИ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД  
1. Структура атома  

2. Хемијске везе  

3. Дисперзни системи  

4. Хемијске реакције  

5. Киселине, базе и соли  

6. Оксидоредукционе реакције  

7. Хемија елемената и једињења  
 

ДРУГИ РАЗРЕД  
1. Елементи 1.групе Псе  

2. Елементи 2..групе Псе  

3. Елементи 13.групе Псе  

4. Елементи 14.групе Псе  

5. Елементи 15.групе Псе  

6. Елементи 16.групе Псе  

7. Елементи 17.групе Псе  

8. Прелазни метали  
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  
1. Угљоводоници  

2. Оптичка изомерија, алкохоли, 

халогеналкани  

3. Алдехиди и кетони  

4. Карбоксилне киселине  

5. Деривати карбоксилних киселина  

6. Азотна органска једињења  

7. Сумпорна органска једињења  
 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
1. Угљени хидрати  

2. Липиди  

3. Алкалоиди и антибиотици  

4. Амино киселине и протеини  

5. Витамини и хормони  

6. Нуклеинске киселине  

7. Метаболизам  
 

 

Евиденција: дневник допунске наставе и  евиденција наставника о праћењу 

напредовања ученика. 
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6.5. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА  
 

ЦИЉЕВИ  
- Подстицање самопоуздања ученика и радних навика како у школи тако и код куће.  

- Помоћи ученицима у учењу и савладавању оног наставног градива које није успешно 

усвојио.  

 

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР  
- Када се укаже потреба током целе школске године  

- Интензивније пред класификационе периоде  

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
- Ученик решава оне типове задатака које није савладао на редовним часовима.  

- Индивидуалним радом упућивати ученика у поступке и начине решавања задатака с 

нагласком на деловима градива које ученик усваја с тешкоћама  

- Пратити ученички развој и напредак.  

 

 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА  
- Индивидуално праћење успешности савладавања градива. Праћење напредовања.  

- Кратке провере током допунске наставе.  

- Резултати ће се видети у закључној оцени.  
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7. ПРОГРАМИ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

 
Гимназија „Бранислав Петронијевић“ организује припремну наставу у неколико облика:  

- Припремна настава за полагање поправних испита  

- Припремна настава за полагање разредних испита  

- Припремна настава за полагање матурских испита  

- Припремна настава за полагање пријемних испита 

 

 

7.1. ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

-  Припремна настава за полагање поправних и разредних испита 
 

Припремна настава се организује и за ученике који су упућени на полагање 

поправног испита у обиму од најмање 10% од укупног броја часова из предмета из којег је 

упућен на поправни испит.  

Припремна настава се организује и за припрему ученика четвртог разреда за полагање 

матурског испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из 

којих се полаже матурски испит.  

Распоред испита се утвђује Годишњим планом рада школе. 

 

МАТЕМАТИКА – 14 ЧАСОВА 

Први разред:  Други разред 

Тема 
Бр. 

час 

Стандард – 

основни ниво Тема Бр.час 

Стандард – 

основни 

ниво 

Логика и скупови 1 2.МА.1.1.8 Степен чији је изложилац 

рационалан број 

1 2.МА.1.1.2. 

2.MA.1.1.4. 

Увод у геометрију 2 2.МА.1.2.2 

2.МА.1.2.8 
Корен 1 2.МА.1.1.2. 

2.MA.1.1.4. 

Пропорционалност 2 2.МА.1.4.2 Квадратне једначине и 

неједначине 

2 2.МА.1.1.5.  

2.МА.1.1.6.  

Реални бројеви 2 2.МА.1.1.1 

2.МА.1.1.2 

2.МА.1.1.3 

Квадратна функција 2 2.МА.1.3.2. 

2.МА.1.3.3. 

Рационални алгебарски 

изрази 

2 2.МА.1.1.4 Тригонометрија 4 2.МА.1.2.7. 

Подударност 1 2.МА.1.2.1 Експоненцијална функција; 

једначине и нејдначине 

2 2.МА.1.3.2. 

2.МА.1.3.3. 

Линеарне једначине и 

неједначине 

2 2.МА.1.1.5 

2.МА.1.1.6 
Логаритам; логаритамска 

функција; једначина и 

нeједначине 

2 2.МА.1.3.2. 

2.МА.1.3.3. 

Сличност 1 2.МА.1.2.1    

Тригонометрија 

правоуглог троугла 

1 2.МА.1.2.7    

Свега часова 14  Свега часова 14  
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Трећи разред Четврти разред 

Тема 
Бр. 

час 

Стандард – 

основни 

ниво 

Тема 
Бр. 

час 

Стандард – 

основни 

ниво 

Рогљаста тела 2 2.МА.1.2.3. Реална функција једне 

реалне променљиве 

4 2.МА.1.3.2.  

2.МА.1.3.3. 

Обртна тела 1 2.МА.1.2.3. Неодређени интеграл, 

одређени интеграл 

3 2.МА.2.3.8. 

Системи једначина и 

детерминанте 

2 2.МА.1.1.7. 

 

Комбинаторика и биномна 

формула 

2 2.МА.1.4.1. 

Вектори 2 2.МА.1.2.6.  

2.МА.1.2.4. 

Вероватноћа 3 2.МА.1.4.3.  

2.МА.1.4.4.  

2.МА.1.4.5. 

Аналитичка геометрија у 

равни 

3 2.МА.1.2.4. 

2.МА.1.2.5. 

   

Низови 2 2.МА.1.3.1.    

Свега часова 14  Свега часова 12  

 

 

7.2. ПРИПРЕМНА  НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНИХ  ИСПИТА  

 
Програми припремне наставе за полагање поправних испита  и разредних испита у 

многоме се подударају са програмима редовне наставе и зато није потребно наводити све 

програме по предметима и разредима. 

 

 

7.3. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКИХ ИСПИТА  
 

Програми припремне наставе за полагање матурског испита подразумева кратку 

рекапитулацију садржаја редовне наставе у претходне четири наставне године. Припремна 

настава за полагање матурског испита је добра припрема за полагање пријемних испита за 

велики број факултета. 

Припремна настава за полагање матурског испита се организује обавезно из српског 

језика којег полажу сви ученици,  а циљ је припремање ученика за израду писменог задатка 
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8. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

Ученички парламент  је нестраначка организација ученика Школе чији су превасходни 

циљеви развијање принципа демократског друштва, остваривање и заштита права ученика, 

учествовање ученика у одлучивању, у раду тимова Школе, као и развијање сарадње са 

сличним организацијама у земљи. Ученички парламент ради у складу са одредбама члана 88. 

Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије - 

број 88/2017.) 

 

1. ЦИЉЕВИ  
- Подстицање демократизације школе и развијање демократских процедура у одлучивању;  

- Развијање критичког односа према друштвеним феноменима и догађајима;  

- Усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима;  

- Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање солидарности;  

- Развијање свести о равнотежи између права и одговорности;  

- Интересно организовање ученика у школске клубове  

- Активно учешће у образовно-васпитним активностима Школе;  

- Иницирање и реализација акција у области науке, културе, спорта, хуманитарним и другим 

делатностима од интереса за ученике Школе;  

- Развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором, Саветом родитеља и 

руководством Школе;  

- Успостављање и развијање сарадње са ђачким парламентима и другим сличним 

организацијама младих у земљи и иносранству;  

- Оспособљавање младих за вођење омладинских организација.  

 

 

2. РЕСУРСИ  
- Скупштина Ученичког парламента - 16 ученика, по двоје из сваког одељења;  

- Ресорни тимови ученичког парламента (као облици интересног организовања ученика)  

- Наставник - кординатор за рад ђачког парламента, задужен од стране директора;  

- Ангажовани ученици, укључени у планиране активности парламента;  

- Привредни субјекти;  

- Локална самоуправа;  

- Институције науке и културе.  

 

 

3. МЕТОДЕ РАДА  
 

- Организовање рада Ученичког парламента  

- Сарадња са парламентима других школа;  

- Организовање јавних трибина  

- Сарадња са управом школе, Наставничким већем, Саветом родитеља;  

- Учествовање на састанцима Школског одбора;  

- Израда пројеката и конкурисање за средства код владиних и невладиних организација;  

-Организација спортских и културно-рекреативних активности 
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4. САДРЖАЈИ РАДА  

 

- Унапређивање рада школских секција, друштава и других облика организовања ученика  

- Фестивал науке  

- Организовање разних облика научног, културног, рекреативног, забавног и спортског 

живота школе;  

- Сарадња са другим школама и организацијама сличног карактера;  

- Организовање хуманитарних и еколошких акција;  

- Партиципација у решавању важних питањима у раду школе;  

- Организовање других активности које доприносе модернизацији и демократизацији школе;  

- Сарадња и избор вршњачких едукатора у области здравствене превенције, професионалне 

оријентације.  

 

5. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА 

  

- Евалуација активности на полугодишту и на крају године приликом подношења  

извештаја о раду ђачког парламента;  
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9. ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ 

РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, 

САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ 

ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

 

У оквиру својих обавезних наставних предмета, грађанског васпитања као изборног предмета, 

као и кроз слободне и факултативне активности ученика, школа код ученика развија 

способност за препознавање проблема, вештине за решавање проблема, сарадњу и тимски 

рад, и подстиче самоиницијативу и предузетнички дух ученика.  

 

1. ЦИЉЕВИ  
- Развијање способности за препознавање проблема;  

- Развијање вештине планирања акција за решавање проблема;  

- Развијање вештине за тимски рад, конструктивну комуникацију, толеранцију, поделу 

дужности и одговорности;  

- Подстицање самоиницијативе ученика и предузетнички дух;  

 

2. РЕСУРСИ  
- Разредне старешине и одељенске заједнице;  

- Руководиоци секција и чланови секција;  

- Наставници грађанског васпитања;  

- Тим за каријерно вођење;  

- Ђачки парламент;  

- Привредне организације;  

- Локална самоуправа;  

- Институције науке, културе и уметности;  

 

 

3. МЕТОДЕ РАДА  
- Активна настава и радионице на часовима редовне наставе, грађанског васпитања и 

слободних активности ученика;  

- Партиципација ученика у органима одлучивања;  

- Волонтерски рад у привредним и друштвеним организацијама;  

- Дебате и јавне расправе које претходе доношењу одлука важних за живот школе;  

 

 

4. САДРЖАЈИ РАДА  
- Праћење и анализа поштовања права ученика;  

- Дискусије о друштвеним проблемима (насиље; дискриминација свих облика и сл);  

- Анкетирање ученика о интересовањима и прикупљање предлога  

- Израда плана акције, нацрта пројекта и реализација пројекта у оквиру наставе грађанског 

васпитања за II разред;  

- Координација са планом рада Ученичког  парламента  
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- Подстицање на праћење сајтова на којима се објављују конкурси за ученичке пројекте;  

- Тимски облик рада у оквиру обавезне и изборне наставе;  

- Организовање  вршњачких едукатора за промоцију здравих стилова живота и за 

професионалну оријентацију;  

- Подршка акцијама Ученичког парламента;  

- Похваљивање ученика који покрећу иницијативе за школске акције.  

- Похваљивање ученика за волонтерски рад;  

- Подршка организовању спортских турнира;  

- Пружање помоћи у организовању хуманитарних акција;  

- Промовисање континуираног образовања младих и значаја неформалног образовања.  

- Информисање, каријерно вођење и саветовање младих о могућностима самозапошљавања и 

развоју предузетништва;  

- Афирмисање друштвено одговорног пословања  
 

 

5. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА  
- Извештавање руководилаца активности;  

- Јавна презентација реализованих пројеката  

- Презентовање активности у школским и локалним  медијима (сајт; школски лист 

„Огледало“, локлана ТВ).  
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10. ПРОГРАМ КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Културна и јавна делатност Школе је традиција која прати нашу школу. Отуда школа 

посебну пажњу поклања овим активностима пре свега због васпитно-образовног заначаја 

ових активности за свестрани развој наших ученика. 

 

1. ЦИЉЕВИ  
- Промоција науке, културе, уметности ... као облика стваралаштва на највишем нивоу  

- Упознавање ученика, наставника, родитеља и грађана са најважнијим догађањима и 

стремљењима у области културе и науке  

- Омогућавање што ближег и непосреднијег контакта наших ученика са најзначајнијим 

личностима из културног и јавног живота Србије и њиховим креативним достигнућима  

 
2. РЕСУРСИ  
ЉУДСКИ РЕСУРСИ: Ученици и наставници; родитељи наших ученика и грађани  

ПРОСТОРНИ РЕСУРСИ: Свечана сала Школе; Библиотека и читаоница Школе  

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕСУРСИ: Културне институције као што је Ликовна галерија Свети 

Лука, Дом културе и сл.  

 

3. ОБЛИЦИ РАДА  

- Књижевне вечери и промоција књига 

- Филмске пројекције и концерти 

- Позоришне представе  

- Приредбе  

- Трибине  

- Сајт гимназије  

- Сарадња са медијима  

 

4. САДРЖАЈИ РАДА  
 

- Обележавање значајних датума и приредба за Дан школе  

- Светосавска академија  

- Трибине  

- Приредба на страним језицима  

- Литерарно вече  

- Вече рецитатора  

- Матурско вече  

- Завршна школска свечаност  

- Изложбе ликовног стваралаштва и фотографија  

- Кооперативни програми са верским и институцијама културе  

- Школски лист „Огледало“ 

- Друге културне и јавне манифестације.  

 

5. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА  

- Анкетирање посетилаца наших манифестација  

- Евалуације учесника појединачних активности  
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11. ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И 

САВЕТОВАЊА 

 

1. ЦИЉЕВИ  

 

- Познавање личних способности, интересовања, потреба и система вредности.  

- Повезивање психолошког профила са профилом занимања, селекција професија који су у 

складу са личним профилом.  

- Опредељење за студије које ће довести до жељеног занимања, информисање о упису.  

- Детаљније информисање о условима уписа, карактеристикама студија, даљој проходности, 

запошљавању након завршених основних студија, стручном усавршавању.  

- Информисање родитеља о врсти институционалне помоћи коју ученици и родитељи могу 

добити код избора занимања и студија и едукација родитеља за пружање подршке деци у 

доношењу најбоље одлуке.  

- Развијање социјалних компетенција и професионално информисање и оријентисање.  

- Обучавање ученика у претраживању информација путем интернет-а, практична примена 

рачунарске технологије са циљем оперативнијег и ефикаснијег обављања разних послова, 

интерактивна настава.  

- Представљање стручњака из разних области и упознавање ученика са могућностима рада и 

запошљавања након завршених основних академских и мастер студија.  

 

2. РЕСУРСИ  

- Тим за каријерно вођење и саветовање  

- Психолошко – педагошка служба  

- Стручни активи  

- Сарадници из Завода за тржиште рада  

- Сарадници из разних области занимања  

- Сарадници са факултета  

- Ученици и родитељи  

 

3. МЕТОДЕ РАДА  

- Реализација садржаја кроз редовну наставу  

-Реализација дела програма кроз наставу Грађанског васпитања у четвртом разреду 

- Радионице  

- Презентације  

- Интернет истраживање  

- Дебате  

 

4. САДРЖАЈИ РАДА 

 

- Радионице за I и II разред – рад на психолошком профилу: ''Моје јаке стране'', ''Процена 

личних способности''  

- Радионице за III и IV разред – процес доношења професионалне одлуке: ''Кораци у 

доношењу професионалне одлуке'', ''Повезивање личних способности и особина са захтевима 

занимања''  

- Индивидуално професионално информисање и саветовање ученика III и IV разреда (ТПИ, 

интервју...)  

- Презентације основних академских студија факултета;  
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- Родитељски састанци за родитеље ученика III и IV разред са темом професионалног избора;  

- Програмски садржаји грађанског васпитања за ученике IV разред – писање CV-а, интервју за 

посао, пријава за посао;  

- Програмски садржаји слободних активности ученика;  

- Програмски садржаји српског језика;  

- Програмски садржаји страних језика;  

- Програмски садржаји психологије: способности, мотивација, личност, идентитет, реално Ја 

и идеално Ја, социјалне групе, вредности  

- Програмски садржаји социологије: друштвени статус и положај, извори друштвене моћи, 

стваралаштво и конформизам, морал, функције новца  

- Програмски садржаји информатике: презентације студијских програма; претраживање 

интернета  

- Информисање ученика и родитеља ученика основних школа о условима уписа у гимназију  

 

5. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА  

 

- Анкетирање ученика о избору жељених студија  

- Анализа уписа жељених студија  

- Евалуације појединачних активности  
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12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Општи циљеви овог програма су:  

- Подизање свести младих о значају заштите животне средине  

- Унапређење квалитета живота младих  

- Побољшање услова за квалитетно провођење слободног времена у природи  

- Едукација најактивнијих ученика, а затим вршњачка едукација на нивоу читаве школе  

- Активно укључивање ученика у различите еколошке акције у граду  

- Сарадња са другим школама ради што успешнијег остваривања постављених циљева  

 
Као најважније задатке у оквиру програма заштите животне средине издвајамо:  

- Проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава у природи  

- Развијање свести о потреби заштите, чувања и унапређивања животне средине  

- Самостално стицање знања праћењем појава у природи и најбилижем окружењу  

- Развијање потребе да појединац учини све што је у његовој моћи да би очувао животну 

средину  

- Развијање и одржавање хигијенских навика  

- Неговање комуникације међу ученицима, наставницима, суграђанима  

- Укључивање ученика у рад еколошких и друштава која се баве очувањем животне средине  

- Развијање потребе и вештина за рад у групи  

 

 

Неки од садржаја рада су:  

 

1. УРЕЂИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА  
 

На почетку сваке школске године учионице, ходници и све просторије у школи детаљно се 

чисте и уређују. Посвећује се пажња одржавању и размножавању украсног биља.  

 

2. ИСТРАЖИЧКЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ВЕЗИ СА ОЧУВАЊЕМ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ  
 

Ученици ће се укључити у истраживање о одлагању и складиштењу смећа и прикупљању 

података о броју и локацији контејнера за смеће у школи и  граду. Ученици ће израдити мапу 

на нивоу школе/града. Један део активности ће се остварити у сарадњи са надлежним 

комуналним службама  а циљ је да се укаже на потребу за постављањем већег броја 

контејнера, као и набавку оних за сортирање отпада. Очекивани резултат је да се значајно 

смањи број дивљих депонија на нивоу града и околине, као и да се подигне степен 

одговорности понашања ученика на нивоу школе.  

Заштита и очување животне средине је уско  повезана са загађењем ваздуха. Наиме, у 

нашем месту зима доноси забрињавајуће количине чађи, пепела, оксида угљеника, сумпора и 

азота у ваздуху. Годинама уназад овај проблем постоји јер није решено питање грејања осим 

индивидуално, а ништа се не предузима како би се успешно решили. Ученици могу да,  

заједно са представници локалне самоуправе и Завода за јавно здравље, истраже и изнесу 

запажања, о степену загађења као и могућностима гасификације општине Уб. 
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3. ПРОЛЕЋНА АКЦИЈА – УРЕЂИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА И УЧИОНИЦА 
 

Време планирано за поновно сређивање зеленила уз могућност да се сезонско украсно биље и 

цвеће посади у школским жардињерама. Покренуће се акција да се у свакој учионици постави 

бар по једна саксија са цвећем. После одређеног времена учионицу у којој је цвеће најбоље 

напредовало, прогласићемо за ону са најбољом атмосфером.  

 

4. ЗАШТИТА ВОДА И ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА 
 

Месеци киша најбољи су период да се позабавимо воденим екосистемима. Шетња поред реке 

Уб је прилика су да ученици виде, забележе стање загађености обала и самог тока. Ученици 

који живе у околним селима ће прикупити податке о угроженим местима (најкритичније 

локације) и то пренети надлежним службама и еколошким удружењима.  
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13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

ГИМНАЗИЈЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Програм заштите утврђује се на основу анализе стања безбедности, присутности различитих 

облика и интензитета насиља, злостављања и занемаривања у установи, специ-фичности 

установе и резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе. Програмом 

заштите дефинишу се превентивне и интервентне активности, одговорна лица и динамика 

остваривања.  

Програм заштите деце/ученика од насиља је сачињен је у складу са упутствима садржаним у 

Посебном протоколу.  

 

1. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

 
Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота 

ученика у школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера 

интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.  

Специфични циљеви Програма у превенцији су следећи:  

- Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања  

- Идентификација безбедносних ризика у школи увидом у документацију, непосредно 

окружење евидентирањем критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и 

родитеља  

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

насиља и злостављања  

- Унапређење способности свих учесника у школском животу – наставног и ваннаставног 

особља, ученика, родитеља, лок.заједнице – за уочавање, препознавање и решавање проблема 

насиља  

- Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу  

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

- Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у 

школском животу о томе  

- Омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без излагања 

опасности врше пријављивање насиља  

- Спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, 

самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина  

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

разговора  

- Сарадња са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на 

превазилажењу проблема насиља у школи  

 

2. АКТИВНОСТИ: 

У области превенције планирају се годишње:  

1. Упознавање нових чланова тима са Општим протоколом о заштити деце  

2. Упознавање Наставничког већа и осталих запослених са радом тима за безбедности и 

предлогом акција  

3. Едукација ученика за препознавање  ситуација насиља и адекватно деловање  
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5. Активности у организацији УП којима се промовише хуманост и толеранција као и 

укључивање ученика у градске манифестацији, акције и пројекте, вршњачка едукација и 

медијација;  

6. Предавања од стране стручњака МУП-а и/или Факултета за безбедност: 

- Малолетничка делинквенција и неформалне групе- предавање  

- Активности превенције насиља - предавање о трговини људима  

- Активности превенције и заштите ученика- безбедност у саобраћају ( ризици управљањем 

моторним возилима и другим саообраћајним средствима)  

7. Рад на изградњи спољашње и унутрашње "заштитне мреже"  

- унапређење дежурства,(професора и ученика)  

- безбедност простора око школе  

8. Предавања стручњака из области медицине и рехабилитације:  

- Превенција злоупотребе психоактивних супстанци – предавање  

- Превенција злоупотребе алкохола 

9. Активности превенције насиља- заштита деце од злоупотреба на Интернету и сајбер 

криминала  

 

Специфични циљеви у интервенцији су:  

- Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља  

- Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 

спровођења Програма заштите  

- Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака  

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

 

3. НОСИОЦИ су: наставници школе, одељењске старешине, педагог, психолог и тим за 

заштиту од насиља.  

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине: представници 

наставника, стручни сарадници, представници Савета родитеља као и представници 

Ученичког парламента.  

 

4. ОБЛИЦИ РАДА:  
- рад са ученицима у оквиру одељењских заједница  

- групни рад са ученицима: радионице, предавања, трибине  

- саветодавни рад са појединцима и групама  

 

5. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих 

актера у заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције. 

 

6. ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА: Запослени у школи /одељенски старешина, 

стручна служба, директор воде евиденцију о појавама насиља. Документацију о случајевима 

насиља достављају Тиму за заштиту ученика од насиља, који ту документацију чува и 

периодично анализира учесталост, појавне облике и последице насилних понашања, како би 

се пратило стање безбедности у школи 
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14. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 
Бављење спортом је важна активност младих. Гимназија има спортске терене и има спортску 

салу лошег квалитета, али тиме је изазов за квалитетно бављење ученика спортом већи.  

 

1. ЦИЉЕВИ  
 

Циљеви школског спорта су:  

- да популаризује спорт као здраву и хуману људску активност  

- да омогући бављење спортом свим заинтересованим ученицима  

- да разноврсним активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима 

допринесе свестраном развоју личности ученика,  

- да развија моторичке способности ученика  

- да омогући усавршавање и примени моторичких умења ученика  

- да код ученика развија радне навике, упорност, борбеност, такмичарски и колективни дух и 

остале позитивне особине личности.  

 

2. ЗАДАЦИ  
- оспособњаваље ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним 

условима живота и рада;  

- формирање морално-вољних квалитета личности;  

- промовисање позитивних социјалних интеракција;  

- развијање креативности;  

- развијање позитивне слике о себи  

- оспособљавање за самостално вежбање и усмеравање надарених ученика за бављење 

спортом  

 

3. РЕСУРСИ  
 
ЉУДСКИ РЕСУРСИ  

- Ученици и наставници  

- Родитељи наших ученика и грађани / спортски радници у месту 

 
ПРОСТОРНИ РЕСУРСИ  

- Спортски терени у школском дворишту  

- Спортски терени изван школе  

 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕСУРСИ  

- Спортски клубови у Убу 

 

4. ОБЛИЦИ РАДА  

- Рад спортских секција у школи  

- Спортски дан школе  

- Школска спортска такмичења (кошарка, одбојка, стони тенис)  

Учешће спортских екипа школе на спортским такмичењима школског и градског нивоа  

- Спортске трибине  

- Разни облици популаризације спорта  

- Други облици спортских активности  
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5. САДРЖАЈИ РАДА  
 

- Међуодељенски спортски турнири  

- Школска одељенска првенства у групним спортовима (дечаци, девојчице; мешовите екипе)  

- Појединачно првенство школе у стоном тенису  

- Спортске трибине о здравим стиловима живота  

- Посета значајним спортским приредбама на Убу   

- Друге спортске манифестације  

 
 

6. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА  
 

- Анкетирање ученика заинтересованих за бављење спортом  

- Евалуација учесника школских спортских манифестација  
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15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

 
Гимназија на Убу је снажно повезана са локалном заједницом у којој налази снажан 

ослонац. У окциру својих могућности,  локална заједница је подржавала бројне образовно-

васпитне, али и научне, културне, спортске и друге активности и иницијативе школе. 

 

 

1. ЦИЉЕВИ  

- Обезбеђивање неопходних просторних и материјално-техничких услова за делатност школе  

- Подршка разноврсним образовно-васпитним, културним, научним, спортским и другим 

активностима Школе  

- Пoдршкa рaзвojу кaпaцитeтa лoкaлнe зajeдницe о области образовања  

- Подршка обогаћивању културног, научног и спортског живота града  

- Пoдизaњe oсeтљивoсти у локалној зajeдници зa пoтрeбe дeцe и млaдих  

- Допринос рaзвojу климe прихвaтaњa маргиналних група  

- Изгрaдњa сaвeзништвa сa свим институциjaмa у грaду и oкoлини у циљу рeшaвaњa 

кoнкрeтних прoблeмa кoje пoрoдицa / учeници имajу у шкoлoвaњу  

- Стaлнa кoмуникaциja и јачање пoвeрeњe нa рeлaциjи шкoлa- лoкaлнa зajeдницa.  

 

2. РЕСУРСИ  

ЉУДСКИ РЕСУРСИ  

- Наставници и ученици Школе  

- Родитељи наших ученика  

- Бивши ученици наше гимназије, значајне личности у друштвеном и привредном животу 

града  

- Грађани Уба 

 

ПРОСТОРНИ РЕСУРСИ  

- Просторије Школе  

- Установа културе 

- Библиотека „Божидар Кнежевић“ Уб 

- Галерија „Свети Лука“ и  простори осталих установа културе у граду  

- Спортски терени  

- Градски трг   

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕСУРСИ  

- Локална самоуправа  

- Школска управа Ваљево  

- Основне школе  

- Техничка школа „Уб“ (са којом делимо простор и велики број запослених) 

- Предшколска установа  

- Српска православна црква  

 
- Дом здравља „Др Радоје Мијушковић“  
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- Медији  

- Спортски клубови  

- Црвени крст и друге хуманитарне организације  

- Културно-уметничка друштва  

- Млади истраживачи  

- Привредне организације на нивоу општине 

 

3. САДРЖАЈИ  
 

СAДPЖAJ 

АКТИВНОСТИ  

НАЧИН  НOCИЛAЦ И 

САРАДНИЦИ  

Обезбеђивање 

материјалних услова 

за фукционисање 

школе  

Локална самоупрва обезбеђује буџетска 

средства  

Директор и шеф 

рачуноводства  

Сарадња са локалном 

самоуправом око 

организовања превоза 

ученика и наставника.  

Локална самоуправа, у договору са школом, 

обезбеђује средства за превоз ученика 

основне школе и запослених у школи  

Директор и шеф 

рачуноводства  

Сарадња са локалном 

самоуправом око 

капиталних 

инвестиција  

Локална самоуправа својим делимичним 

учешћем у капиталним инвестицијама 

омогућава да се реализују пројекти 

Директор и шеф 

рачуноводства  

Сарадња са локалном 

самоуправом  

 

Локална самоуправа обезбеђује средства за 

путовање, исхрану и смештај ученика - 

учесника републичких такмичења и 

олимпијада  

Директор, професори 

гимназије и шеф 

рачуноводства  
 

Сарадња са школском 

управом  

 

Школска управа својом инструктивном 

делатношћу помаже квалитетнију 

реализацију годишњег плана рада школа  

Директор и 

професори  
Школе 

Школска управа својим сталним и 

конкретним информацијама доприноси да 

комуникација између школе и Министарства 

просвете буде правовремена и обострано 

корисна  

Директор и 

професори  
Школе 

Сарадња са 

просветном 

инспекцијом  

 

Путем континуираног праћења рада школе, 

просветна инспекција даје предлоге, указује 

на недостатке, пружа повратну информацију 

о тренутном раду  

школе, као и о начинима за унапређивање.  

Директор и 

професори  

Школе 

Сарадња са локалном 

заједницом  

 

Ученици и наставници гимназије приређује 

разне културно-уметничке програме за 

грађане 

Директор, професори 

и ученици  

 

Сарадња са локалном 

самоуправом око 

стручног 

усавршавања 

наставника  

Локална самоуправа финансира одређени 

број сати стручног усавршавања наставника, 

стручних сарадника, директора  

Директор, 

Педагошко-

психолошка служба и 

шеф рачуноводства  

 

Сарадња са локалном 

самоуправом  

 

Локална самоуправа 28. јуна награђује 

ученике генерације 

Директор, одељенске 

старешине  
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Сарадња са локалном 

самоуправом  

 

ЛС награђује ученике који су освојили једно 

од прва три места на такмичењима, као и 

наставнике који су их припремали 

Директор, одељенске 

старешине  

предметни наст. 

Сарадња са локалном 

самоуправом  

 

Локална самоуправа организује пријем за 

ученике носиоце Вукових диплома и тим 

поводом ученици добијају пригодне награде  

Директор, одељенске 

старешине  

 

Сарадња са школском 

управом  

 

Министарство просвете организује пријем за 

ученике генерације и тим поводом ученици 

добијају пригодне награде.  

Директор, одељенске 

старешине  

 

Сарадња са основним 

и средњим школама  

 

Образовно-васпитни рад вршњачких 

едукатора и културно-уметнички програми 

се деле и са ученицима основних школа.  

Директор и 

професори Ваљевске 

гимназије  

Сарадња са основним 

школама  

 

У оквиру професионалног информисања 

ученици гимназије одржавају  радионице и 

промоцију школе у основним школама  

Директор, ППС, 

професори и ученици 

гимназије  

Сарадња са основним 

школама  

 

У оквиру професионалног информисања и 

усмеравања ученика, гимназија сарађује са 

основним школама као домаћин низа посета 

нашој школи и промоција чији су учесници 

будући гимназијалци и њихови родитељи  

Директор, ППС, 

професори и ученици 

гимназије  

 

Сарадња са 

Техничком школом 

„Уб“  

 

Гимназија сарађује са ученицима и 

наставницима Техничке школе путем 

организовања заједничких  ученичких 

приредби, спортских такмичења и акција 

парламената.  

Директор, професори 

и ученици гимназије  

 

Сарадња са 

институцијама 

високог образовања 

из окружења и Србије 

У нашој школи гостују представници 

ВИПОСа, Сингидунума и Мегатренда -

факултета који су Ваљеву у циљу своје 

промоције, али и из окружења (Београд, 

Крагујевац, Нови Сад) 

Директор, ППС, 

професори и ученици  

 

Сарадња са Српском 

православном црквом  

Ученици и професори Школе припремају 

Светосавску академију  

Директор, професори 

и ученици  

Сарадња са Српском 

православном црквом  

 

Ученици учествују у обележавању значајних 

дана и оргнизовању културних 

манифестација које се одвијају у Цркви 

Директор и 

наставница веронауке  

Сарадња са 

здравственим 

институцијама  

Дом здравља „Др Радоје Мијушковић“ 

обезбеђује систематске медицинске и 

стоматолошке прегледе ученика наше Школе  

ППС и разредне 

старешине  

 

Сарадња са 

здравственим 

институцијама  

Дом здравља реализује  превентивне 

програме за заштиту здравља ученика  

ППС и разредне 

старешине  

Сарадња са медијима  

 

Медији су присутни на културним и 

уметничким активностима школе а 

повремено директор и наставници 

разговарају са новинарима и на тај начин се 

јавност обавештава о догађањима и успесима 

ученика и наставника гимназије  

Директор, ученици и 

наставници гимназије  

 

Сарадња са градским 

институцијама 

културе  

 

Ученици Школе организовано посећују 

позоришне представе, концерте, изложбе, 

књижевне вечери, у градским установама 

културе.  Такође, Школа повремено користи 

простор Дома културе за своје представе и 

Директор, професори 

и ученици гимназије  
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приредбе. 

Сарадња са 

спортским клубовима  

 

Један број ученика гимназије ангажовани су 

као активни спортисти у спортским 

клубовима у Убу (фудбал, одбојка) 

Професор физичког 

васпитања и ученици 

гимназије  

Повремено ученици организовано посећују 

спортске приредбе у нашем граду  

Директор, професори 

и ученици  

Црвени крст  

 

У  јесењем и пролећном термину ученици се 

одазивају акцији добровољног давања крви  

Директор, професори 

и ученици гимназије  

Ученици и запослени сваке године 

организују добротворне акције у корист  

угрожених, сиромашних или болесних  

Директор, професори, 

Ученички парламент, 

ученици гимназије 

Културно-уметничка 

друштва  

Велики број ученика је активан члан у 

културно-уметничком друштву „Абрашевић-

Плаовић“ 

Директор, професори 

и ученици  

Сарадња са Младим 

истраживачима 

Један број ученика гимназије ангажовани су 

као активни чланови Младих истраживача 

Чучуге  

 

Привредне 

организације  

 

Школа повезује ученике и  привредне 

организације у циљу обезбеђивања кадра – 

стипендирање школовања потребних 

стручњака који им недстају 

Директор гимназије, 

професори 

 

 

4. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА  
 

- Анализа реализације набројаних облика сарадње  

- Анкетирање институција са којима сарађујемо  

- Истраживање нових облика сарадње  

 

5. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ САРАДЊЕ  

- Даљи развој свих активности  

- Плодотворна нeпoсрeдна рaзмeна искустaвa и примeрa дoбрe праксе  

- Лoкaлнa зajeдницa прeпoзнaje шкoлу као вредан ресурс, рaзвиja сaрaдњу и пoдстичe њихoв 

дaљи рaзвoj.  

- Обострано корисна сарадња школе са привредом омогућује кадровску стабилност привреде 

и боље услове рада у школама.  

- Подизање квaлитeта услугa кoje пружа шкoлa  

 

 

  



Школски програм Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб, 2018-2022 

299 
 

16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ОБРАЗОВНИМ, 

НАУЧНИМ И КУЛТУРНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

 
 

1. ЦИЉЕВИ  

- Упознавање са најновијим догађањима у култури Србије и међународне заједнице  

- Обезбеђивање актуелних научних сазнања неопходних за ученике и наставнике  

- Упознавање ученика гимназије са најважнијим информацијама везаним за развој високог 

образовања и уписа основних академских студија  

- Размена програма и искустава са другим гимназијама 

- Промоција најактуелнијих догађања у сфери науке, културе и осталих области друштвеног 

живота  

 

2. РЕСУРСИ  
ЉУДСКИ РЕСУРСИ  

- Наставници и ученици гимназије  

- Научници и јавни радници у сфери образовања и културе  

 
ПРОСТОРНИ РЕСУРСИ  

- Просторије Школе 

- Простори које посећују наши ученици и наставници: Дом културе, Галерија  

 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕСУРСИ  

- САНУ  

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

- Београдски универзитет  

- Универзитет у Новом Саду  

- Научни институти  

- Стручна друштва  

- Заводи у области образовања  

- Најзначајнија српска позоришта  

- Музеји националног значаја  

- Београдски сајам  

- Друге институције образовања, науке и културе  

 

3. САДРЖАЈИ САРАДЊЕ  
 

- Учешће у разним научним и културно-уметничким програмима које препоручује 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

- Сарадња са факултетима везано за информисање ученика о програмима, условима и начину 

уписа студија  

- Ангажовање професора универзитета и истраживача из научниих института за предавања и 

трибине које организује Школа  

- Сарадња са стручним друштвима наставника везана за унапређивање наставних и 

ваннаставних активности у школи и стручно-педагошко усавршавање наставника  
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- Сарадња са Заводима у области образовања чији је циљ унапређивање васпитно- образовне 

делатности школе и боља евалуација и самоевалуација наших програма  

- Посета најзначајнијим српским позориштима и најважнијим позоришним представама  

- Посета нашим најзначајнијим музејима  

- Посета октобарском Сајму књига  

- Други садржаји сарадње са културним, образовним и научним институцијама који 

поспешују активност ученика и наставника Школе, који шире њихове видике и постичу 

њихово креативно исказивање.  

 

4. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА  
- Анализа реализације набројаних облика сарадње  

- Анкетирање институција са којима сарађујемо  

- Истраживање нових облика сарадње  

 

5. ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ САРАДЊЕ  

- Даљи развој свих активности Школе 

- Нeпoсрeдна рaзмeна искустaвa и примeрa дoбрe школске праксе  

- Подизање квaлитeта програма кoje организује и реализује Школа.  
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17. ПРОГРАМ САРАДЊЕ ШКОЛЕ СА 

ПОРОДИЦОМ 

 
Савремена школа подразумева виши ниво партиципације родитеља у животу и раду 

школе, а посебно у процесу доношења одлука које се тичу основне делатности школе.  

Неке облике учешћа регулише Закон о основама система образовања и васпитања:  

-учешће родитеља у раду Школског одбора као равноправних партнера са три 

представника; 

 - преко надлежности које има Савет родитеља;  

-учешће родитеља у стручним активима и тимовима као што су: Стручни актив за 

развојно планирање, Тим за самовредновање рада школе и Тим за заштиту ученика од 

насиља.  

Остале облике сарадње и учешћа родитеља у животу Школе планирају се и 

осмишљавају према актуелним потребама ученика, родитеља и школе. Планира се посебно 

интензивна сарадња са родитељима ученика првог разреда због специфичности адаптације на 

средњошколску средину и захтеве гимназијског школовања.  

Циљ програма је стварање услова за непосредније укључивање родитеља у активности 

школе и јасно успостављање улога и одговорности свих актера у систему образовања.  

Сарадња са породицом ученика одвија се кроз следеће облике:  

- личним контактом наставника, одељењских старешина директора,  стручних сарадника и 

осталих радника школе;  

- учешћем представника родитеља у раду Школског одбора;  

- путем обавезних родитељских састанака;  

- кроз скупове родитеља (трибине, саветовања и сл.);  

- кроз учешће родитеља у раду Савета родитеља;  

- кроз учешће родитеља у раду Стручних актива и Тимова;  

- путем средстава јавног информисања;  

- путем учешћа у културној и јавној делатности школе, школским манифестацијама, 

трибинама и радионицама;  

- кроз друге облике заједничких активности (акције ученичких организација ...)  

 

Наведени облици сарадње дају могућност да се са родитељима разговара о њиховом 

васпитном стилу и да се унапреди њихов капацитет за остваривање остваривање васпитне 

улоге породице.  

 

Родитељи ће:  

- предлагати мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;  

- разматрати предлог програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана 
рада школе, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;  

- предлагати представнике у стручни актив за развојно планирање и друге активе и тимове 
школе;  

- учествовати у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника;  

- разматрати и пратити услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и 
заштиту ученика;  

- учествовати у поступку прописивања мера безбедности ученика и правила понашања у 
школи;  

- давати сагласност на програме и организовање екскурзија и разматрати извештаје о 
њиховом остваривању;  
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- учествовати у изради Развојног плана школе;  

- разматрати друга питања утврђена Статутом школе;  

- обављати друге послове за којима се укаже потреба.  

 

Евалуација, праћење реализације програма сарадње са породицом ће се реализовати у 

оквиру предвиђених критеријума за процену успешности сарадње:  

- заинтересованост и бројност у појединим од планираних активности;  

- број активности у којима родитељи узимају активно учешће;  

- број активности у којима су родитељи носиоци активности  

- кроз евалуационе упитнике  

- кроз процес самовердновања квалитета рада школе.  
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18. ПРОГРАМ  ИЗЛЕТА  И ЕКСКУРЗИЈА 

 
Школа планира извођење излета и екскурзија, на начин и под условима утврђеним 

Правилником о наставном плану и програму образовања и васпитања за гимназију. План 

излета и екскурзија саставни је део годишњег плана рада школе. Приликом извођења излета и 

екскурзије води се рачуна о свим видовима заштите и безбедности ученика. 
 

Програм излета  
Излети се планирају на почетку школске године, једнодневни су, реализују се у 

оквиру наше земље, а имају за циљ обогаћивање знања и разумевања природних и 

друштвених појава, уметничких дела, развијања склоности према науци, култури и 

уметности. Излети су усклађени са наставним планом и програмом образовања за обавезне и 

изборне предмете и омогућавају непосредно искуство из кога се најефикасније и 

најефективније учи. 

 

Школа организује посете:  
- Сајам књига  

- Посете позоришту  

- Сајам образовања  

- Сајам науке  

- Посете манастирима у окружењу ( Ћелије, Лелић, Каона... - у складу са верском наставом)  

- Излетничке активности у оквиру секција које постоје у школи (биологија, физика, српски 

језик и књижевност)  

 

Циљ и задаци излета  
Излет је, попут екскурзије, ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се 

остварује ван школе. Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним 

упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног 

наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-

здравствени опоравак ученика. Такође, циљ излета  је подизање комуникативности, социјалне 

зрелости и временско-просторне оријентације ученика.  

План излета саставни је део годишњег плана рада школе.  

 

Програм екскурзије 

 

Екскурзија је факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе.  

Општи циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са 

делатношћу школе.  

 

Специфични циљеви екскурзија су:  

- упознавање са географским местима, насељима, пределима, културно-историјским 

споменицима, географским и економским објектима наведеним у програму екскурзија;  

- повезивање стеченог знања и искуства са искуством из праксе;  

- развијање свести, информисаност и заинтересованости ученика за одређени проблем;  
- подизање нивоа стручности и опште културе ученика;  

- подизање комуникативности, социјалне зрелости  

- развијање временско-просторне оријентације ученика  
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Општи задаци екскурзија су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање 

узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање 

интересовања за природу и изгранивање еколошких навика; упознавање начина живота и 

рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према: националним, културним и 

естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, 

као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; подстицање испољавања 

позитивних емоционалних доживљаја. 

 

Специфични задаци екскурзије:  

- повезивање теорије и праксе непосредним упознавањем појава и односа у природној и 

друштвеној средини;  

- упознавање културног наслеђа према програму екскурзије;  

- развијање еколошке свести и љубави према природи и околини која нас окружује;  

- упознавање са историјом појединих објеката и околине, као и упознавање са традицијом;  

- упознавање урбаног простора и природног амбијента у одредишту и на пропутовању;  

- развијање особина хуманизма, патриотизма, друштвености, другарства, одговорности, 

поштења, самосталности и др.;  

- развијање способности за уочавање, разумевање, процењивање, доживљавање и изражавање 

лепог;  

- развијање способности препознавања сопствених и туђих емоционалности у циљу 

унапређивања међуличних односа;  

- подстицање развоја својстава личности која су важна за друштвени живот;  

- развијање позитивног односа према раду непосредним упозанавањем са људима који се баве 

различитим професијама;  

- рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и спортске 

активности  

За ученике се може организовати 

- За ученике првог и другог разреда (централна Србија или Војводина) – 2 дана 

- за ученике трећег разреда  (Јужна Србија) – до 3 дана 

- за ученике четвртог разреда могуће је организовати екскурзију у инострантво у 

трајању од 5 радних дана. Могуће маршуте су: класична Грчка, Средња Европа - 

Мађарска, Аустрија, Чешка и  Италија. 

- Маршуте сваке године одабира Савет родитеља. 
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19. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА 

РАДУ 

 
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, 

родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање 

безбедности и здравља на раду.  

У оквиру програма безбедности и здравља на раду, орган управљања у школи је у 

складу са Законом о основама система образовања и васпитања донео Правилник о 

безбедности и здрављу запослених и ученика. 

Именована је овлашћена, сертификована фирма за вођење послова у вези са 

одржавањем безбедности и здравља на раду која врши редовне, периодичне обуке запослених 

као и контроле поштовања општих принципа Закона о безбедности и здрављу на раду у циљу 

стварања безбедних услова рада, заштите живота, здравља и радне способности запослених.  

Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном 

процесу, а нису у радном односу код послодавца, као и лица која се затекну у радној околини 

ради обављања одређених послова код послодавца, ако је послодавац о њиховом присуству 

обавештен.  

 

Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду у виду:  
- Превентивног и периодичног прегледа и испитивања опреме за рад  

- Испитивања услова радне околине  

- Доношења акта о процени ризика  

- Оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад  

- Вођења евиденција везаних за повреде на раду  

- Осигурања запослених од повреда на раду  

 

Запослени у школи су дужни да:  
- поштују прописе о безбедности и здрављу на раду  

- обавесте Послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на 

безбедност и здравље на раду  

- наменски користе средства и опрему личне заштите  

- подвргну се провери да ли су под утицајем алкохола или других опојних средстава по 

налогу лица за безбедност и здравље на раду  

- истакну своје здравствене недостатке приликом ступања на рад  

- учествују у пружању прве помоћи приликом повреде на раду, и  

- поштују забрану пушења у школи.  

 

Правилником о безбедности и здрављу ученика Школе, за време боравка у школи и 

свих активности које организује школа обезбеђује се ученицима право на заштиту и 

безбедност и то:  

- у школској згради и школском дворишту,  

- на путу између куће и школе,  

- ван школске зграде и школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада 

или других наставних и ваннаставних активности које организује школа.  

 

Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном 

контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељењске заједнице, ученике упознају са 

опасностима са којима се могу суочити за време боравка у школи и извођења других 
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активности које организује школа, као и са начином понашања којим би се те опасности 

могле избећи или отклонити, као и са поступањем у случају непосредне опасности. 

Школа сарађује са државним органима, органима општине и другим субјектима и 

надлежним институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку обезбеђивања и 

спровеђења мера утврђених прописима у овој области. 
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20. ПРОГРАМ ПОБОЉШАЊА МАТЕРИЈАЛНО-

ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА УЧЕЊЕ У 

ГИМНАЗИЈИ 

 
Гимназија своју делатност обавља у згради која је сазидана шездесетих година 

прошлог века. Школску зграду делимо са Техничком школом „Уб“.  Мањим инвестиционим 

захватима услови за живот и рад ученика, наставника и запослених су поправљани у складу 

са техничким и наставним иновацијама.  

Простор у коме се изводи образовно-васпитна делатност има много недостатака у 

односу на вишедимензионе захтеве савремене наставе, а пре свега када су у питању техничка 

подршка настави,  услови за бављење спортом и физичком културом и хигијенски услови 

везани за мокре чворове. Зато сматрамо да саставни део Школског програма мора бити и 

Програм побољшања материјално-техничких услова за учење у убској гимназији.  

У том смислу се предлаже следећи програм:  

 

ЦИЉЕВИ  
- Реконструкција целе школе ради побољшања просторних услова за реализацију свих облика 

образовно-васпитног рада у Школи 

- Обезбеђивање савремене наставне опреме и савремених наставних простора који су 

неопходни за реализацију свих делатности Школе. 

-Подизање нивоа хигијенских услова путем реконструкције мокрих чворова.  

 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕСУРСИ  

- Општина Уб и њени инвестициони фондови  

- Република Србија и њени инвестициони фондови намењени образовању  

 

АКТИВНОСТИ  
- Адаптација просторије за ученике са интернетом и рачунарима 

- Израдња вентилационо-расхаладих инсталација у све просторе Школе  

- Адаптација подова у једном броју учионица  

- Реконструкција електричних инсталација у школи  

- Реконструкција и модернизација система осветљења у школи  

- Реконструкција и адаптација мокрих чворова  

- Реконструкција и опремање кабинета физике  

- Опремање појединих учионица, специјализованих учионица и осталих наставних простора 

компјутерима и дисплејима одговарајућих димензија  

- Опремање појединих учионица и осталих наставних простора компјутерима, пројекторима и 

паметним таблама  

- Опремање појединих учионица новим школским намештајем  

- Опремање и других наставних и ненаставних простора 
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21. УЏБЕНИЦИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У НАСТАВИ 

 

 Предмет: Први разред 

 

Други разред 

 

Трећи разред Четврти разред 

1. 
СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

Босиљка Милић и Катарина 

Вучић: Читанка са књижевно-

теоријским појмовима за I 

разред гимназије и стручне 

школе; Завод за уџбенике, 

Београд, 2016. 

- Ж. Станојчић и Љ. Поповић; 

Граматика српског језика за 

гимназије и средње школе, 

Завод за уџбенике, Београд, 

2016.  

Босиљка Милић и Љиљана 

Николић:Читанка са књижевно-

теоријским појмовима за II 

разред гимназије и стручне 

средње школе; Завод за 

уџбенике, Београд, 2012. 

- Ж. Станојчић и Љ. Поповић; 

Граматика српског језика за 

гимназије и средње школе, 

Завод за уџбенике, Београд, 

2016. 

 

Босиљка Милић и Љиљана 

Николић:Читанка са књижевно-

теоријским појмовима за III 

разред гимназије и стручне 

школе; Завод за уџбенике, 

Београд, 2015. 

- Ж. Станојчић и Љ. Поповић; 

Граматика српског језика за 

гимназије и средње школе, 

Завод за уџбенике, Београд, 

2016. 

Љиљана Николић и Босиљка 

Милић: Читанка са књижевно-

теоријским појмовима за IV 

разред гимназије и стручне 

школе; Завод за уџбенике, 

Београд, 2015. 

- Ж. Станојчић и Љ. Поповић; 

Граматика српског језика за 

гимназије и средње школе, 

Завод за уџбенике, Београд, 

2016..  

2. 
ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 

Version originale /rouge (2011) 

Уџбеник и радна свеска за 

1.разред гимназија и стручних 

средњих школа, Klett 

Version originale/ bleu/ (2011) 

Уџбеник и радна свеска за 

2.разред гимназија и стручних 

средњих школа, Klett 

Version originale/ vert (2011) 

Уџбеник и радна свеска за 

3.разред гимназија и стручних 

средњих школа, Klett 

Version originale/ violet (2011) 

Уџбеник и радна свеска за 

4.разред гимназија и стручних 

средњих школа, Klett 

3. 
РУСКИ 

ЈЕЗИК 

„До встречи в России 1”, руски 

језик за први разред гимназије  

(Завод за уџбенике, Београд, 

2014), аутора Б. Марић, М. 

Папрић, В. Лазаревић Вуловић, 

с радном свеском и CD. 

„До встречи в России 2”, руски 

језик за други разред гимназије, 

(Завод за уџбенике, Београд, 

2014.) аутора Б. Марић, М. 

Папрић, В. Лазаревић Вуловић, 

с радном свеском и CD 

„До встречи в России”, руски 

језик за 3. разред гимназије 

(Завод за уџбенике, Београд, 

2014), аутора Биљане Марић, 

Маријане Папрић, Вере 

Лазаревић Вуловић, с радном 

свеском и CD. 

„До встречи в России”, за 4. 

разред гимназије (Завод за 

уџбенике, Београд, 2015), 

аутора Б. Марић, М. Папрић, Л. 

Меденице с радном свеском и 

CD. 
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4. 
ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

New Inside Out, pre-

intermediate; Sue Kay, Vaughan 

Jones, Macmillan, The English 

Book; student`s book, workbook 

New Inside Out, pre-intermediate  

(Units1-6) Sue Kay, Vaughan 

Jones, Macmillan, The English 

Book; student`s book, workbook 

New Inside Out, intermediate 

(Units 7-12) & upper-

intermediate (Units 1-6) Sue Kay, 

Vaughan Jones, Macmillan, The 

English Book; student`s book, 

workbook 

Solutions, 2
nd

 edition, 

intermediate (Units 6-10); Tim 

Falla, Paul A. Davies, Oxford, 

Logos  

student`s book, workbook 

5. 
ЛАТИНСКИ 

ЈЕЗИК 

Латински језик I за први разред 

гимназије, Маријанца Пакиж и 

Драгана Димитријевић;  Завод 

за уџбенике Београд 

 

 Латински језик II за други 

разред гимназије, Маријанца 

Пакиж, Тања Киселички Ваш и 

Милица Кисић, Завод за 

уџбенике Београд 

/ / 

6. 
СОЦИОЛО-

ГИЈА 
/ / / 

Владимир Вулетић: 

Социологија – уџбеник за 

четврти разред гимназије и 

трећи разред средњих 

стр.школа, Клетт, Београд, 2012 

7. 
УСТАВ И 

ПРАВА ГРАЂ 
/ / / 

Владимир Ђурић: Устав и 

права грађана - уџбеник за 

четврти разред гимназије и 

трећи разред средњих 

стр.школа, Нови Логос, 

Београд, 2013. 

8. 
ФИЛОЗО-

ФИЈА 
/ / 

Михаило Марковић -Логика за 

III разред гимназије и правно 

биротехничке школе,  

Завод за уџбенике, Београд 

Вељко Кораћ и Бранко 

Павловић- Историја 

филозофије за средњу школу, 

Завод за уџбенике, Београд 
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9. 
ПСИХОЛО-

ГИЈА 
/ 

Биљана Милојевић 

Апостоловић: Психологија; 

уџбеник за други разред 

гимназије и други и трећи 

разред за подручје рада 

економија, право и 

администрација; Београд, Нови 

Логос 2012. 

/ / 

10. ИСТОРИЈА 

Историја за први разред 

гимназије, Снежана Ферјанчић, 

Татјана Катић, Завод за 

уџбенике, Београд 

Историја за други разред 

гимназије друштгвено-

језичког  и општег  смера, 

Срђан Триватрић, Клетт, 2015. 

Историја за трећи разред 

гимназије општег и 

друштгвенојезичког смера и 

општег типа, Војин Дабић, 

Михаел Антоновић и Душан 

Омчикус, Клетт, 2015. 

Историја за III разред 

гимназије природно-

математичког смера и  IV 

разреда гимназије општег и 

др. јез. смера, Ђорђе Ђурић, 

Момчило Павловић, Завод за 

уџбенике, Београд 

 

11. 
ГЕОГРА-

ФИЈА 

Географија за 1 разред 

гимназије, Душан Гавриловић, 

Љиљана Гавриловић;  Завод за 

уџбенике, Београд 

      Географија за II разред 

гимназије, Владимир Ђурић;  

Завод за уџбенике, Београд 

Географија за  III разред 

гимназије, Драган Рајић;   

Завод за уџбенике, Београд 

 

/ 

12. 
МАТЕМА-

ТИКА 

Математика за први разред 

гимназије и средње стручне 

школе; Небојша Икодиновић, 

Клетт 

Збирка задатака 1; Б. Вене 

Математика за други разред 

гимназије, Ј. Кечкић, 

Живановић, Огњановић; Завод 

за уџбенике, Београд 

 Збирка задатака 2; Б. Вене;  

Математика за трећи разред 

природно-матемастичког смера 

гимназије;Ј. Кечкић, Завод за 

уџбенике 

 Збирка задатака 3; Б. Вене;  

Математика за четврти разред 

гимназије и средње стручне 

школе;  Милутин Обрадовић, 

Душан Георгијевић; Завод за 

уџбенике, Београд 

Збирка задатака 4, Б. Вене 
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13. БИОЛОГИЈА 

Биологија уџбеник за први 

разред гимназије, Клет 2015  

Аутор: Владимир Ранђеловић 

 

Биологија за II  разред 

гимназије општег смера.Завод 

за уџбенике и наставна 

средства,Београд 2006 година 

Аутори: Бригита Петров; 

Милош Калезић; Радомир 

Коњевић 

Биологија за III разред 

гимназије општег смера. Завод 

за уџбенике, Београд 2004 

година 

Аутори: Гордана Цвијић; 

Јелена Ђорђевић; Надежда 

Недељковић 

Биологија за IV разред 

гимназије општег смера. Завод 

за уџбенике,  Београд 2005 

година 

Аутори: Драгана Цветковић; 

Дмитар Лакушић, Гордана 

Матић; Александра Кораћ; 

Слободан Јовановић 

14. ФИЗИКА 

Физика за I разред гимназије, 

Милена Богдановић  и Горан 

Попарић, Нови Логос, 2013. 

 

Наташа Чалуковић: Збирка 

задатака из физике 1, Круг 

  Физика за ІІ разред опште 

гимназије и гимназије 

друштвено језичког смера 

Милан Распоповић, ЗУНС, 

Београд 

Наташа Чалуковић: Збирка 

задатака из физике 2, Круг 

Физика за III разред 

гимназије 

природноматематичког и 

општег смера, Драгољуб 

Белић, Марина радојевић, 

Клетт, београд 

Збирка задатака  за 

гимназије, Наташа Каделбург 

и Коста Панић Круг, Београд  

Уџбеник са збирком задатака 

за четврти разред гимназије, 

Наташа Чалуковић, Круг, 

Београд 

 

15. ХЕМИЈА 

Општа хемија 1, уџбеник за 

први разред средње школе, за 

гимназије општег и 

природноматематичког смера, 

Татјана Недељковић 

Нови Логос, 2013. Београд 

-Збирка задатака из хемије за I 

и II разред гимназије и средње 

школе, Радивој Николајевић и 

Милена Шурјановић, Завод за 

уџбенике, Београд 

Неорганска хемија за други 

разред гимназија природно-

математичког и општи смер, 

Снежана Рајић 

Завод за уџбенике, Београд 

-Збирка задатака из хемије за I 

и II разред гимназије и средње 

школе, Радивој Николајевић и 

Милена Шурјановић, Завод за 

уџбенике, Београд 

Органска хемија 3, уџбеник 

за III разред средње школе за 

гимназије општег и природно-

математичког смера , др. 

Татјана Недељковић, Нови 

Логос 

Београд 

-Хемија за IV разред 

гимназије, природно-

математичког и општи смер 

Јулијана Петровић и Смиљана 

Велимировић 

Завод за уџбенике, Београд 

2012 
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16. 
ИНФОРМАТ

ИКА 

Филип Марић, Информатика 1, 

уџбеник за први разред 

гимназије; Клетт, Београд, 

2016. 

Филип Марић и група аутора: 

Информатика 2, уџбеник за 

пдруги разред гимназије; 

Клетт, Београд, 2015. 

Милан Чабаркапа: Рачунарство 

и информатика за трећи разред 

гимназије, „Круг“, Београд, 

2014. 

Филип Марић, В. Маринковић: 

Информатика 4, уџбеник за 

четврти разред гимназије, 

Клетт, 2017. 

17. 
МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Соња Маринковић, Оливера 

Ђурић: Музичка култура за 

гимназије и стручне школе; 

Водич кроз историју музике 

Завод за уџбенике, Београд 

Соња Маринковић, Оливера 

Ђурић: Музичка култура за 

гимназије и стручне школе; 

Водич кроз историју музике 

Завод за уџбенике, Београд 

 

/ / 

18. 
ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Ликовна култура – уџбеник за 

први разред гимназије 

природно-математичког смера 

и општег типа, Марина Чудов,  

Клетт, Београд 2015. 

Ликовна култура – уџбеник за 

други разред гимназије 

природно-математичког смера 

и општег типа, Лидија 

Жупанић Шујица Клетт, 

Београд 2015. 

/ / 

19. 
ВЕРСКА 

НАСТАВА 

Епископ Игнатије Мидић: 

Православни катихизис за I и 

II разред средњих школа, Завод 

за уџбенике, Београд, 2002. 

Епископ Игнатије Мидић: 

Православни катихизис за I и II 

разред средњих школа, Завод за 

уџбенике, Београд, 2002. 

 

Епископ Игнатије Мидић: 

Православни катихизис за III 

и IV разред средњих школа, 

Завод за уџбенике, Београд, 

2002. 

Епископ Игнатије Мидић: 

Православни катихизис за III и 

IV разред средњих школа, 

Завод за уџбенике, Београд, 

2002. 

20. 
ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

/ / / / 

 

 


