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                                                                  На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), 
Mинистар просвете, науке и технолошког развоја доноси 
 
                                                                       П РА В И Л Н И К 
                           о плану и програму наставе и учења за гимназију 
 
                                                                                  Члан 1. 
Овим правилником утврђује се план и програм наставе и учења за гимназију општег типа, друштвено-језичког и природно-матема- 
тичког смера, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 
 
                                                                                    Члан 2. 
Програм верске наставе остварује се на основу Правилника о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње шко- 
ле („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 11/16). 
 
                                                                                Члан 3. 
Даном почетка примене овог правилника престају да важе: 
1) Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 12/18 и 5/19), 
изузев чл. 6. и 7, који се примењују до доношења новог правилника о плану и програму наставе и учења за гимназије за ученике са по- 
себним способностима за биологију и хемију; 
2) Правилник о наставном плану и програму за гимназију („Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 5/90 и „Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 
12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 7/11, 4/13, 14/13, 17/13, 18/13, 5/14, 4/15, 18/15, 11/16, 13/16 – исправка, 10/17 – исправка, 
12/18, 8/19 и 30/19 – др. пропис), у делу који се односи на: 
1) план наставе за III разред гимназије; 
2) програм образовања за III разред гимназије. 
 
                                                                              Члан 4. 
Ученици уписани у гимназију закључно са школском 2017/2018. годином стичу образовање по наставном плану и програму који је 
био на снази до почетка примене овог правилника, до краја школске 2021/2022. године. 
 
                                                                             Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, 
а примењује се од школске 2020/2021. године, изузев за: 
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1) план и програм наставе и учења за IV разред гимназије, који се примењује од школске 2021/2022. године; 
2) програм наставе и учења буњевачког језика са елементима националне културе, који се примењују од школске: 
(1) 2021/2022. године за трећи разред гимназије; 
(2) 2022/2023. године за четврти разред гимназије; 
3) програме наставе и учења кинеског језика и цивилизације и јапанског језика и цивилизације, који се примењују од школске: 
(1) 2021/2022. године за трећи разред гимназије; 
(2) 2022/2023. године за четврти разред гимназије. 
 
 
 
 

Број 110-00-111/2020-03 
У Београду, 27. априла 2020. године 

Министар, 
Младен Шарчевић, с.р. 
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                                                            ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Српски језик и књижевност 

Годишњи  фонд  часова: 148 

Разред: трећи 

Циљеви  предмета : Циљ учења Српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне 
писмености;стицање и неговање језичке и књижевне културе;оспособњавање за вредновање и 
тумачење књижевних дела;афирмисање и прихватање вредности хуманистичког образовања и 
васпитања ученика;развијање личног, националног и културног идентитета,љубави према 
матерњем језику,традицији и култури српског народа и других народа и етничких заједница. 
 
 
 

Опште  предметне компетенције Основни:Говори јасно и течно,поштујући књижевнојезичку норму;има културу слушања туђег 
излагања.Саставља једноставнији говорени или писани текст који је логичан, добро структуиран 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 срењим 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 пвезује 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 изнања схватајући значај читања за сопствени духовни 
развој. 
Средњи:Говори пред аудиторијумом о темама из области језика књижевности и културе; 
саставља сложенији говорени или писани текст, прецизно износећи идеје ; у различите сврхе 
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чита 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 усвету. Зна основне особине 
дијалеката српског језика и смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и 
књижевни 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 термне и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених 
програмом. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује 
своје ставове на основу примарног текста. Користи препоручену и ширу, секундарну литературуу 
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,укључуући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу. 
Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма,као 
и додатна. Користи више  метода, гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног 
текста. Свој суд о књижевном делу аргументовано износи имајући на уму примарни текст, као и 
друге текстове, анализирајући и поредећи њихове поетичке,естетске,структурне и лингвистичке 
одлике, укључујући и сложеније стилске поступке.  
 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  
3 нивоа) 

ЈЕЗИК 
Основни ниво: Има основна знања о томе шта је језик уопште, и које функције има; поштује свој 
језик и друге језике.Зна основне податке о дијалектима српског језика и о дијалекатској 
основици српског језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као равноправне изговоре 
српског књижевног језика, писма и правописа код Срба.Има основна знања о гласовима;познаје 
врсте и подврсте речи,примењује јзичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим 
грађењем ; правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице по основним моделима. 
Има основна знања о значењу речи;познаје најважние речнике српског језика и уме да сењима 
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;користи компетентно оба писма ,дајући предност 
ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. 
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Средњи ниво: Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету,њиховој 
међусобној сродности и типовима. Зна основне особине дијалекатаи основна правила екавског и 
ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског језика, Зна правила о наглашавању 
речи иразликује књижевни од некњижевног акцента; има шира знања о врстама и подврстама 
рчи,њиховим облицима и начинима њиховог грађења;познаје врсте реченица и анализира 
реченице грађене по различитим мооделима. Има богат речник и уме да употреби одговарајучу 
реч у складу са приликом. 
Напредни ниво: Има детаљниа знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског 
језика; познаје структуру речничког чланка.Говори о одабраним темама као вешт говорник; 
Пажљиво слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника.Складно пише 
есеј,стручни текст и новински чланак. 
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 дела. Уочава и наводи основне поетичке ,естетске и структурне особине књижевног и 
неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности .Разуме књижевни и 
неуметнички текст; препознаје њихову сврху,издваја књижевне идеје текста;прати развој 
одређене идеје текста; резимира и парафразира делове текста и текст у целини. Издвојен 
проблеме анализира у основним слојевима значења. Разуме зашто је читање важно за 
формирање и унапређење своје личности, богаћење лексичког фонда. Развија своје читалачке 
особине. 
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. У тумачењу књижевног дела примењује адекватне методе и гледишта 
усклађена са методологијом науке о књижевности. На истраживачки и стваралачки начин стиче 
знања и читалачке вештине,који су у функцији проучавања различитих књижевних дела и 
жанрова. Има развијене читалачке навике и читалачки укус. 
Напредни ниво: 
Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира 
књижевни текст у књижевноисторијски и књижевнотеоријски контекст. Примењује одговарајуће 
поступке тумачења адекватне књижевном делу. Користи више метода и гледишта.Самостално 
уочава и тумачи проблеме у књижевном делуи своје ставове уме да агументује на основу 
примарног текста. 
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Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  
тексту, пројекат, посете 
одређеним  институцијама, тест, 
екскурзија... 

Творба речи Препозна најважније типове творбе у српском језику-
извођење,слагање, комбиновану творбу и претварање; 
препозна делове творенице у типичним случајевима ; 
објасни значење префиксоида и суфиксоидима у типичним 
случајевимапримени правила промене полусложеница 

 

Лексикологија Разликује значењске односе међу речима; препозна 
метафору,метонимију, синегдоху;разликује типове лексике с 
обзиром на пореклои сферу употребе; препозна и правилни 
користи устаљене изразе 
 

 

Синтакса Разликује синтаксичке јединице и познаје све типове 
реченичних чланова;разликује осебне типове предикатских 
реченица (пасивне реченице,безличне реченице, безличне 
реченице с логичким субјектом, обезличене реченице) 
 
 
 
 

 

Стлистика Препозна особине разговорног стила  

Општа лингвистика Примени општелингвистичка знања о развоју и значају 
писма 

 

Модерна у европској и српској 
књижевности 

Систематизује усвојена знања из књижевности,процени 
сопствену успошност,идентификује тешкоће и ,уколико их 
има, утврди план за њихово превазилажење; повеже 
друштвено-историјски контекст са појавом 
дендизма,симболизма и естетике лапурлатизма;испита 
одјеке европске модерне у српској књижевности и објасни 
сличност и особеност тих појава;анализира примере 
декаденце и дезинтеграције модерне у српској 
књижевности; повеже ојаве књижевности са 
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друштвеноисторијским околностима које су довеле до 
појаве Првог светског рада 

Међуратна и ратна књижевност Препозна и испита односе ратне и међуратне књижевности 
према традицији и њену улогу у друштвено-политичком 
ангажману 

 

Дијалог књижевних епоха Разуме улогу коју форма,стил и тип приповедања имају у 
обликовању значења и идеје књижевног дела 

 

Правопис Правилно пише цртицу у полисложеницама када су ју едном 
реду и када се деле на крају реда;Примењује основна 
правила транскрипције имена из страних језика 

 

Умено и писано изражавање Говори јавно ипред већим аудиторијумом;саслуша туђе 
мишљење и узме га у обзир приликом своје 
аргументацје;активно учествује у јавној дебати;напише 
састав на тему из језика и књижевности уважавајући начела 
правописа и језичке норме 
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Назив  предмета: Српски језик и књижевност 

Годишњи  фонд  часова: 132 

Разред: четврти 

Циљеви  предмета : Циљ учења Српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне 
писмености;стицање и неговање језичке и књижевне културе;оспособњавање за вредновање и 
тумачење књижевних дела;афирмисање и прихватање вредности хуманистичког образовања и 
васпитања ученика;развијање личног, националног и културног идентитета,љубави према 
матерњем језику,традицији и култури српског народа и других народа и етничких заједница. 
 
 
 

Опште  предметне компетенције Основни:Говори јасно и течно,поштујући књижевнојезичку норму;има културу слушања туђег 
излагања.Саставља једноставнији говорени или писани текст који је логичан, добро структуиран 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 срењим 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 пвезује 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 изнања схватајући значај читања за сопствени духовни 
развој. 
Средњи:Говори пред аудиторијумом о темама из области језика књижевности и културе; 
саставља сложенији говорени или писани текст, прецизно износећи идеје ; у различите сврхе 
чита књижевне и неуметничке текстове и има изграђен читалачки укус својствен образованом 
човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст. 
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Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима усвету. Зна основне особине 
дијалеката српског језика и смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и 
књижевни 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 термне и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених 
програмом. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује 
своје ставове на основу примарног текста. Користи препоручену и ширу, секундарну литературуу 
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,укључуући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу. 
Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма,као 
и додатна. Користи више  метода, гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног 
текста. Свој суд о књижевном делу аргументовано износи имајући на уму примарни текст, као и 
друге текстове, анализирајући и поредећи њихове поетичке,естетске,структурне и лингвистичке 
одлике, укључујући и сложеније стилске поступке.  
 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  
3 нивоа) 

ЈЕЗИК 
Основни ниво: Има основна знања о томе шта је језик уопште, и које функције има; поштује свој 
језик и друге језике.Зна основне податке о дијалектима српског језика и о дијалекатској 
основици српског језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као равноправне изговоре 
српског књижевног језика, писма и правописа код Срба.Има основна знања о гласовима;познаје 
врсте и подврсте речи,примењује јзичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим 
грађењем ; правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице по основним моделима. 
Има основна знања о значењу речи;познаје најважние речнике српског језика и уме да сењима 
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;користи компетентно оба писма ,дајући предност 
ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. 
Средњи ниво: Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету,њиховој 
међусобној сродности и типовима. Зна основне особине дијалекатаи основна правила екавског и 
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ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског језика, Зна правила о наглашавању 
речи иразликује књижевни од некњижевног акцента; има шира знања о врстама и подврстама 
рчи,њиховим облицима и начинима њиховог грађења;познаје врсте реченица и анализира 
реченице грађене по различитим мооделима. Има богат речник и уме да употреби одговарајучу 
реч у складу са приликом. 
Напредни ниво: Има детаљниа знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског 
језика; познаје структуру речничког чланка.Говори о одабраним темама као вешт говорник; 
Пажљиво слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника.Складно пише 
есеј,стручни текст и новински чланак. 
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 дела. Уочава и наводи основне поетичке ,естетске и структурне особине књижевног и 
неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности .Разуме књижевни и 
неуметнички текст; препознаје њихову сврху,издваја књижевне идеје текста;прати развој 
одређене идеје текста; резимира и парафразира делове текста и текст у целини. Издвојен 
проблеме анализира у основним слојевима значења. Разуме зашто је читање важно за 
формирање и унапређење своје личности, богаћење лексичког фонда. Развија своје читалачке 
особине. 
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. У тумачењу књижевног дела примењује адекватне методе и гледишта 
усклађена са методологијом науке о књижевности. На истраживачки и стваралачки начин стиче 
знања и читалачке вештине,који су у функцији проучавања различитих књижевних дела и 
жанрова. Има развијене читалачке навике и читалачки укус. 
Напредни ниво: 
Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира 
књижевни текст у књижевноисторијски и књижевнотеоријски контекст. Примењује одговарајуће 
поступке тумачења адекватне књижевном делу. Користи више метода и гледишта.Самостално 
уочава и тумачи проблеме у књижевном делуи своје ставове уме да агументује на основу 
примарног текста. 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  
тексту, пројекат, посете 
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одређеним  институцијама, тест, 
екскурзија... 

Синтакса Разликује основна значења и функције падежа;разликује све 
типове независних предикатских реченица;разликује 
напоредне односе међу речима,синтагмама и 
реченицама;правилно употреби и препозна значења личних 
глаголских облика 

 

Стилистика Препозна у тексту и наведе особине књижевноуметничког и 
научног стила;препозна поузданост података које преузима 
са интернетапри писању текста научним стилом 

 

Општа лингвистика Покаже основна општелингвистичка знања о еволуцији 
језика и сродности између неких језика 

 

Послератна књижевност Утврди тематске,идејне језичке,композиционе и женровске 
особине књижевног текста;протумачи књижевни текст 
стављајући га у културноисторијски контекст; користи 
књижевнотеоријске термине; постави проблемско питање у 
вези са књижевноуметничким делом, износи суд о њему и 
аргументује свој суд; самостално бира књижевна дела изван 
програма ослањајући се на стечена знања; Повеже 
историјске, религијске теме у делима која обрађује са 
изградњом или преиспитивањем националног идентитета у 
њима 

 

Правопис Правилно користи знаке интерпункције  

Усмено и писано изражавање Говори јавно и пред већим аудиторијумом о темама из 
језика,књижевности и културе; напише састав на тему из 
језика и књижевности, уважавајући начела правописа и 
језичке норме 
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Назив  предмета: Енглески језик 

Годишњи  фонд  часова: 74+37 

Разред: Трећи 

Циљеви  предмета : Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 

култури и унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну компетенцију, 

оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални 

развој. 

Опште  међупредметне  компетенције : 

 

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

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

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

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

Напредни ниво: Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да 

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

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

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

општим и властитим интересовањима. 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

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 
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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 прилагођа 

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. 

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, 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. 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  



15 
 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 – разумевање говора;  

– комуникативна ситуација; 

 – монолошко и дијалошко излагање; 

 – стандардни језик; 

 – изговор; – информативни прилози;  

– размена информација;  

– култура и уметност;  

– ИКТ; 

– разуме и извршава упутства и налоге за различите 

активности, у приватним и јавним комуникативним 

ситуацијама, исказане стандарднојезичком артикулацијом, 

уз минимално ометање позадинским шумовима; 

 – разуме општи садржај и важније појединости монолошких 

излагања у вези са друштвено релевантним и узрасно 

примереним темама, уколико се користи стандардни језик;  

– разуме општи смисао и најважније појединости 

информативних прилога из различитих медија о познатим, 

друштвено и узрасно релевантним темама, у којима се 

користи стандардни говор;  

– разуме битне елементе садржаја у краћим аудио и аудио-

визуелним формама, у којима се обрађују блиске, познате и 

узрасно примерене теме;  

– разуме општи садржај и идентификује важније 

појединости дијалошких форми у којима учествује двоје или 

више говорника, уколико је реч о размени информација, 

мишљења и ставова на познате и блиске теме из 

свакодневног живота, уз употребу стандарднојезичких 

елемената и споријег ритма; 

– разуме садржај и већину тематски повезаних појединости 

у текстовима савремене музике различитих жанрова, уз 

поновљена слушања и одговарајућу припрему 

- примењује стратегије читања које омогућавају откривање 

значења непознатих речи; 

 – разуме општи садржај и најважније појединости дужих 

текстова у вези с темама везаним за лична интересовања; 

 – разуме општи садржај и најважније појединости 

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАСТАВЕ 

– Слушање и реаговање на налоге 

и/или задатке у вези са текстом 

намењеним развоју и провери 

разумевања говора; 

– Рад у паровима, малим и већим 

групама (мини-дијалози, 

игра по улогама, симулације итд.); 

– Активности (израда паноа, 

презентација, зидних новина, 

постера за учионицу, 

организација тематских вечери и 

сл.); 

– Дебате и дискусије примерене 

узрасту (дебате представљају 

унапред припремљене 

аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су 

дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на 

одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде 

у учионици и ван ње у трајању од 

неколико недеља до читавог 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА  

– разумевање прочитаног текста;  

– врсте текстова;  

– издвајање поруке и суштинских 

информација; – препознавање основне 

аргументације; 

 – непознате речи; 

 – ИКТ; 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

– усмено изражавање;  

– неформални разговор; 

 – формална дискусија;  

– функционална комуникација;  
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– интервјуисање; 

 – интонација; 

 – дијалог; 

аутентичних, адаптираних и неаутентичних дужих текстова у 

вези с блиским темама;  

– разуме општи садржај и најважније појединости текстова о 

мање познатим темама, које спадају у шири спектар 

интересовања; 

 – говори, с лакоћом, о познатим темама и темама које су из 

домена његовог интересовања на кохерентан начин, 

примењујући познату лексичку грађу и језичке структуре;  

– препричава неки догађај или дешавање и износи 

очекивања у вези са тим; 

– учествује у дијалогу и размењује мишљења и информације 

у вези са својим окружењем и свакодневним ситуацијама;  

– интерпретира тематски прилагођене песме, рецитације и 

скечеве;  

– користи интонацију, ритам и висину гласа у складу са 

сопственом комуникативном намером и са степеном 

формалности говорне ситуације; 

пише текст примењујући правила правописа и 

интерпункције, поштујући основна начела организације 

текста; 

 – пише текстове о блиским темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 

 – пише краће прегледе/ сажетке књига, филмова, тв емисија 

и сл. користећи једноставне изразе;  

– описује утиске, мишљења, осећања, истиче предности и 

мане неке појаве или поступка;  

полугодишта уз конкретно 

видљиве и мерљиве производе и 

резултате; 

– Граматичка грађа добија свој 

смисао тек када се доведе у 

везу са одговарајућим 

комуникативним функцијама и 

темама, и то у склопу језичких 

активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и 

писменог изражавања и 

медијације; 

– Полазиште за посматрање и 

увежбавање језичких законитости 

јесу усмени и писани текстови 

различитих врста, дужине и 

степена тежине; користе се, 

такође, изоловани искази, под 

условом да су контекстуализовани 

и да имају комуникативну 

вредност; 

 – Планира се израда два писмена 

задатка. 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

– писмено изражавање 

 – врсте текста;  

– описивање; 

 – стандардне формуле писаног изражавања 

 – лексика и комуникативне функције;  

– ИКТ; 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА – 

интеркултурност;  

– екосистем;  

– друштвени систем;  

– правила понашања;  

– стереотипи; 

 – стилови у комуникацији на страном 

језику; 

 – ИКТ; 

МЕДИЈАЦИЈА 

 – стратегије преношења поруке са 

матерњег на страни језик/са страног на 
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матерњи;  

– посредовање; 

– пише белешке, поруке (имејлове, смс поруке и сл.), 

детаљне извештаје у којима тражи или преноси релевантне 

информације;  

– пише одговоре у којима тражи и преноси релевантне 

информације и објашњења користећи стандардне формуле 

писаног изражавања;  

– пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и 

очекивања износећи личан став и аргументе;  

– пише текстове према моделу, тумачи и описује 

илустрације, табеле, слике, графиконе, истичући релевантне 

детаље;  

– пише неформална писма/мејлове/позивнице и сл. 

користећи се устаљеним изразима за одбијање/прихватање 

позива, извињења и сл.; 

– познаје основне одлике екосистема и друштвеног система 

земаља чији језик учи и 

разуме њихову међусобну условљеност; 

– објашњава на једноставан начин традиционално схваћене 

одлике властите културе 

припадницима страних култура; 

 

 

Назив  предмета: Енглески језик 

Годишњи  фонд  часова: 33+16,5 

Разред: Четврти 
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Циљеви  предмета : Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 
култури и унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну компетенцију, 
оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални 
развој. 

Опште  међупредметне  компетенције : 

 

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

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

Специфичне  предметне  компетенције  (на  
3 нивоа) 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: РЕЦЕПЦИЈА (СЛУШАЊЕ И ЧИТАЊЕ) 

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

Средњи ниво Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама 
и једноставна излагања и презентације из блиских области изговорене стандардним језиком и 
релативно. 

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

Напредни ниво Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима 
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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 прилагођа 

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. 

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, 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. 

 

 

Тема  
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 
 – разумевање говора;  
– комуникативна ситуација; 
 – монолошко и дијалошко излагање; 
 – стандардни језик; 
 – изговор; – информативни прилози;  
– размена информација;  

Исходи  

– разуме и извршава упутства и налоге за различите 
активности, у приватним и јавним комуникативним 
ситуацијама, исказане стандарднојезичком артикулацијом, 
уз минимално ометање позадинским шумовима; 

 – разуме општи садржај и важније појединости монолошких 
излагања у вези са друштвено релевантним и узрасно 

Начин  реализације (рад  на  
тексту, пројекат, посете 
одређеним  институцијама, тест, 
екскурзија... 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
НАСТАВЕ 

– Слушање и реаговање на налоге 
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– култура и уметност;  
– ИКТ; 

примереним темама, уколико се користи стандардни језик;  

– разуме општи смисао и најважније појединости 
информативних прилога из различитих медија о познатим, 
друштвено и узрасно релевантним темама, у којима се 
користи стандардни говор;  

– разуме битне елементе садржаја у краћим аудио и аудио-
визуелним формама, у којима се обрађују блиске, познате и 
узрасно примерене теме;  

– разуме општи садржај и идентификује важније 
појединости дијалошких форми у којима учествује двоје или 
више говорника, уколико је реч о размени информација, 
мишљења и ставова на познате и блиске теме из 
свакодневног живота, уз употребу стандарднојезичких 
елемената и споријег ритма; 

 – разуме општи садржај и идентификује важније 
појединости дијалошких форми у којима учествује двоје или 
више говорника, уколико је реч о размени информација, 
мишљења и ставова на познате и блиске теме из 
свакодневног живота, уз употребу стандарднојезичких 
елемената и споријег ритма, уз евентуална понављања и 
појашњења;  

– разуме садржај и већину тематски повезаних појединости 
у текстовима савремене музике различитих жанрова, уз 
поновљена слушања и одговарајућу припрему 

и/или задатке у вези са текстом 
намењеним развоју и провери 
разумевања говора; 

– Рад у паровима, малим и већим 
групама (мини-дијалози, 

игра по улогама, симулације итд.); 

– Активности (израда паноа, 
презентација, зидних новина, 

постера за учионицу, 
организација тематских вечери и 
сл.); 

– Дебате и дискусије примерене 
узрасту (дебате представљају 
унапред припремљене 
аргументоване монологе са 
ограниченим трајањем, док су 
дискусије спонтаније и 
неприпремљене интеракције на 
одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде 
у учионици и ван ње у трајању од 
неколико недеља до читавог 
полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и 
резултате; 

– Граматичка грађа добија свој 
смисао тек када се доведе у 

везу са одговарајућим 
комуникативним функцијама и 
темама, и то у склопу језичких 
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активности разумевања (усменог) 
говора и писаног текста, усменог и 
писменог изражавања и 
медијације; 

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

 – Планира се израда два писмена 
задатка. 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА  

– разумевање прочитаног текста;  
– врсте текстова;  
– издвајање поруке и суштинских 
информација; – препознавање основне 
аргументације; 
 – непознате речи; 
 – ИКТ; 

- примењује стратегије читања које омогућавају откривање 
значења непознатих речи; 

 – разуме општи садржај и најважније појединости дужих 
текстова у вези с темама везаним за лична интересовања; 

 – разуме општи садржај и најважније појединости 
аутентичних, адаптираних и неаутентичних дужих текстова у 
вези с блиским темама;  

– разуме општи садржај и најважније појединости текстова о 
мање познатим темама, које спадају у шири спектар 
интересовања; 

 – разуме општи садржај и најважније појединости дужих 
текстова о различитим конкретним и делимично 
апстрактним темама; 

 – разуме текстове који садрже различита упутства;  
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– разуме дуже и сложеније савремене књижевне текстове 
различитих жанрова, примерене узрасту; 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
– усмено изражавање;  
– неформални разговор; 
 – формална дискусија;  
– функционална комуникација;  
– интервјуисање; 
 – интонација; 
 – дијалог; 

– користи самостално циљни језик као језик комуникације; 

 – говори, с лакоћом, о познатим темама и темама које су из 
домена његовог интересовања на кохерентан начин, 
примењујући познату лексичку грађу и језичке структуре;  

– препричава неки догађај или дешавање и износи 
очекивања у вези са тим; 

 – укратко образлаже и објашњава разлоге догађаја или 
дешавања; 

 – образлаже своје мишљење и реагује на мишљење других; 

 – излаже пред публиком, на разумљив начин, унапред 
припремљену презентацију на познате и одабране теме уз 
помоћ визуелног подстицаја; 

 – током и после презентације разуме питања у вези са 
темом, одговара на њих и пружа додатна објашњења; 

 – учествује у дијалогу и размењује мишљења и 
информације у вези са својим окружењем и свакодневним 
ситуацијама;  

– интерпретира тематски прилагођене песме, рецитације и 
скечеве;  

– користи интонацију, ритам и висину гласа у складу са 
сопственом комуникативном намером и са степеном 
формалности говорне ситуације; 

 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
– писмено изражавање 
 – врсте текста;  
– описивање; 

пише текст примењујући правила правописа и 
интерпункције, поштујући основна начела организације 
текста; 
 – пише текстове о блиским темама из свог окружења и 
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 – стандардне формуле писаног изражавања 
 – лексика и комуникативне функције;  
– ИКТ; 

подручја интересовања; 
 – пише краће прегледе/ сажетке књига, филмова, тв емисија 
и сл. користећи једноставне изразе;  
– описује утиске, мишљења, осећања, истиче предности и 
мане неке појаве или поступка;  
– пише белешке, поруке (имејлове, смс поруке и сл.), 
детаљне извештаје у којима тражи или преноси релевантне 
информације;  
– пише одговоре у којима тражи и преноси релевантне 
информације и објашњења користећи стандардне формуле 
писаног изражавања;  
– пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и 
очекивања износећи личан став и аргументе;  
– пише текстове према моделу, тумачи и описује 
илустрације, табеле, слике, графиконе, истичући релевантне 
детаље;  
– пише неформална писма/мејлове/позивнице и сл. 
користећи се устаљеним изразима за одбијање/прихватање 
позива, извињења и сл.; 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА – 
интеркултурност;  
– екосистем;  
– друштвени систем;  
– правила понашања;  
– стереотипи; 
 – стилови у комуникацији на страном 
језику; 
 – ИКТ; 

– познаје основне одлике екосистема и друштвеног система 
земаља чији језик учи и 
разуме њихову међусобну условљеност; 
– објашњава на једноставан начин традиционално схваћене 
одлике властите културе 
припадницима страних култура; 
– објашњава, на једноставан начин, традиционално 
схваћене одлике култура чији 
језик учи припадницима властите културе; 
– увиђа и разуме да поступци учесника у 
свакодневним комуникативним ситуацијама могу да буду 
протумачени на различите 
начине; 
– увиђа и разуме постојање културног 
плуралитета у својој земљи и земљама 
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чији језик учи; 
– реагује адекватно на најчешће облике 
примереног и непримереног понашања 
у контексту културе земље/ земаља чији 
језик учи, примењујући обрасце љубазног 
понашања; 
– користи фреквентније регистре у комуникацији на страном 
језику у складу са 
степеном формалности комуникативне 
ситуације; 
– користи на креативан начин ограничена 
знања из различитих језика како би успешно остварио 
комуникативну намеру; 
– истражује различите аспекте култура 
земље/ земаља чији језик учи у оквиру 
својих интересовања; 
– користи савремене видове комуникације 
у откривању културе земље/ земаља чији 
језик учи; 
– користи знање страног језика у различитим видовима 
реалне комуникације; 

МЕДИЈАЦИЈА 

 – стратегије преношења поруке са 
матерњег на страни језик/са страног на 
матерњи;  

– посредовање; 

– преноси, на структурисан начин, основне 
информација из више сродних текстова, у 
писаном и усменом облику; 
– преноси општи садржај из текстуалних 
извора у којима се износе различити 
ставови, у писаном облику; 
– преноси, у усменом облику, садржај 
усменог излагања или писаног текста прилагођавајући 
регистар и стил потребама 
комуникативне ситуације; 
– посредује у неформалној усменој интеракцији уз 
уважавање различитих културних 
вредности и избегавајући двосмислености 
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и нејасноће 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  предмета: МАТЕМАТИКА  

Годишњи  фонд  часова: 185 

Разред: Трећи    

Циљеви  предмета : Циљ учења математике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и основе 

дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко мишљење, позитивне ставове према 

математици, 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 
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развој математичких појмова. 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни: Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и друштвене 

појаве.Ученик  уочава  очигледне  законитости, доноси  закључке,  израчунава  и  процењује  метричке  

карактеристике  објеката  у  окружењу, процењује  могућности  и  ризике  у  свакодневним  ситуацијама. 

Средњи: Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене појаве. 

Користи  инфорамације  из  различитих  извора,  анализира  податке, дискутује  и  тумачи  резултате, 

способан  је  да  просторно  резонује 

Напредни ниво: Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и 

друштвене појаве, комплексне  проблеме  из  свакодневног  живота  преводи  на  математички  језик  и  

решава  их  користећи  индукцију,  аналогију,  дедукцију  и  математичку  логику 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

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

Примена математичких знања и вештина на решавање проблема и Математичка комуникација. 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

Полиедри  

Међусобни односи тачака, правих и равни. 

Угао 

праве према равни. Диедар. Полиедар, 

правилан по- 

лиедар. Површина и запремина полиедра 

(посебно 

праве призме, пирамиде и зарубљене 

пирамиде). 

Равни пресеци призме и пирамиде. 

-разликује узајамне положаје тачака, пра- 

вих и равни у простору; 

– израчуна површину и запремину праве 

призме, пирамиде и зарубљене пирамиде 

и примени их у једноставним ситуацијама; 

– израчуна површину и запремину правог 

ваљка, праве купе, зарубљене праве купе 

и лопте, и примени их у једноставним 

ситуацијама; 

– уочава равне пресеке тела и израчуна 

њихову површину; 

– примени Гаусов поступак за решавање 

система линеарних једначина; 

Полиедри: програми М1 30 часова  

Обртна тела: програми М1 20 часова  

часова. 

Системи линеарних једначина: 

програми М1 -10 часо- 

ва. 

Вектори: програми М1 -13 часова 

часова. 

Аналитичка геометрија: програми М1 

42 часа  

Математичка индукција: М1 -25 

часова. 

Комплексни бројеви и полиноми: 

програми М1– 20 ча- 

Обртна  тела 

Цилиндрична и конусна површ. 

Прав ваљак, права купа, зарубљена права 
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купа и 

њихове површине и запремине. 

Сфера и лопта. Површина сфере и 

запремина 

лопте. 

– израчуна вредност и примени детерминан- 

те трећег реда; 

– реши једноставан проблем који се своди 

на систем линеарних једначина; 

– примени својства скаларног и векторског 

производа при решавању једноставних 

проблема; 

– реши једноставне проблеме међусобних 

односа тачака и правих у координатној 

равни; 

– реши једноставне проблеме користећи 

једначине праве и кривих другог реда; 

– примени услов додира и одреди једначину 

тангенте криве другог реда; 

– примени математичку индукцију, аритме- 

тички и геометријски низ у једноставним 

ситуацијама; 

– анализира и образложи поступак решава- 

ња задатка и дискутује број решења; 

– користи математички језик за система- 

тично и прецизно представљање идеја и__ 

сова. 

Низови: програми М1 -13 часова. 

Напомена: За реализацију 4 писмена 

задатка (у трајању од по 

два часа), са исправкама, планирано 

је 12 часова. 
Системи  линеарних  једначина  

Системи линеарних једначина са две и три 

непозна- 

те. Гаусов поступак. Детерминанте другог и 

трећег 

реда. Крамерово правило. 

Вектори  

Правоугли координатни систем у простору, 

коорди- 

нате вектора. 

Скаларни и векторски производ вектора. 

Примене вектора. 

Аналитичка  геометрија  у  равни  

Растојање двеју тачака, површина троугла. 

Разни 

облици једначине праве, угао између две 

праве, ра- 

стојање тачке од праве. Линеарне 

неједначине с две 

непознате и геометријска интерпретација. 

Криве 

линије другог реда (кружница, елипса, 

хипербола и 

парабола). Однос праве и криве другог 

реда. 

Математичка  индукција  

Принцип математичке индукције и његове 
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приме- 

не. Конгруенције у скупу целих бројева и 

њихове 

примене. 

 

Комплексни  бројеви  и  полиноми 

Поље комплексних бројева. 

Тригонометријски 

облик комплексног броја, Моаврова 

формула. По- 

линоми над пољем реалних и комплексних 

бројева. 

Вијетове формуле. Системи алгебарских 

једначина 

вишег степена. 

Низови  
Основни појмови о низовима. Аритметички и 

геометријски низ. 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  предмета: МАТЕМАТИКА 

Годишњи  фонд  часова: 132 годишње, 4 недељно  

Разред: ЧЕТВРТИ   

Циљеви  предмета : Циљ учења математике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и основе 

дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко мишљење, позитивне ставове према 

математици, 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 
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развој математичких појмова. 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни: Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и друштвене 

појаве.Ученик  уочава  очигледне  законитости, доноси  закључке,  израчунава  и  процењује  метричке  

карактеристике  објеката  у  окружењу, процењује  могућности  и  ризике  у  свакодневним  ситуацијама. 

Средњи: Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене појаве. 

Користи  инфорамације  из  различитих  извора,  анализира  податке, дискутује  и  тумачи  резултате, 

способан  је  да  просторно  резонује 

Напредни ниво: Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и 

друштвене појаве, комплексне  проблеме  из  свакодневног  живота  преводи  на  математички  језик  и  

решава  их  користећи  индукцију,  аналогију,  дедукцију  и  математичку  логику 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

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

Примена математичких знања и вештина на решавање проблема и Математичка комуникација. 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ НИЗА 

Гранична вредност низа. Збир бесконачног 

геоме- 

тријског низа. Број е. 

израчуна граничну вредност низа, анали- 

зира и интерпретира понашање низа; 

– израчуна граничне вредности функција; 

– одреди сложену и инверзну функцију; 

– користи основна својства функција (до- 

мен, периодичност, парност, монотоност, 

нуле и знак...); 

– израчуна извод функције по дефиницији, 

као и применом правила диференцирања; 

– примени диференцијални рачун на реша- 

вање различитих проблема, укључујући 

екстремалне и друге проблеме оптимиза- 

ције у природним и друштвеним наукама 

и свакодневном животу; 

Гранична вредност низа: програм М1 

– 10 часова, програм 

Функције: програм М1 – 28 часова,  

Извод функције: програм М1 – 26  

часова  

Интеграл: програм М1 – 22 часа, 

Комбинаторика: програм М1 – 12 

часова,  

Вероватноћа и статистика: програми 

М1– 22 часа  

Напомена: За реализацију 4 писмена 

задатка (у трајању од по 

два часа), са исправкама, планирано 

је 12 часова. 

ФУНКЦИЈЕ  

Важнији појмови и својства реалних функција 

реалне променљиве. 

Сложена функција. 

Инверзна функција. 

Преглед елементарних функција. 

Гранична вредност функције. Непрекидност 

функ- 

ције (геометријски смисао). 

Асимптоте. 
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ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

Прираштај функције. Извод функције (проблем 

тангенте и брзине). Основне теореме о изводу, 

изводи елементарних функција. 

Диференцијал и његова примена код 

апроксимације 

функција. 

Испитивање функције и њен график. 

Примена извода на екстремалне проблеме 

– испита ток и скицира график функције; 

– изабере одговарајући метод и одреди 

неодређени интеграл; 

– примени одређени интеграл на решавање 

различитих проблема; 

– примени елементе комбинаторике у реал- 

ним ситуацијама; 

– примени биномни образац на решавање 

различитих проблема; 

– одреди вероватноћу случајног догађаја; 

– одреди очекивану вредност и дисперзију 

случајне величине; 

– изврши мање статистичко истраживање, 

обради резултате, прикаже их и интер- 

претира; 

– анализира и образложи поступак решава- 

ња задатка и дискутује број решења; 

– користи математички језик за система- 

тично и прецизно представљање идеја и 

решења; 

– доказује једноставније математичке теоре- 

ме и аргументује решења задатака. 

КОМБИНАТОРИКА 

Основна правила. Варијације. Пермутације. 

Комбинације (без понављања). Биномни 

образац. 
ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА 

Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна 

вероват- 

ноћа и независност. Биномна вероватноћа. 

Случајне 

величине. 

Популација, обележје и узорак. Очекивана 

вред- 

ност и дисперзија. Прикупљање, сређивање, 

гра- 

фичко приказивање и нумеричка обрада 

података. 

Оцене вероватноће, средње вредности и 

дисперзи- 

је. Биномна, Пуасонова и нормална расподела. 
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Назив  предмета: Физика 

Годишњи  фонд  часова: 1+1 

Разред: Трећи  

Циљеви  предмета : Стицање функционалне научне писмености, оспособљавање ученика за уочавање и примену 
физичких закона у свакодневном животу, развој логичког и критичког мишљења у истреживањеу 
физичких феномена. 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни: 
Ученик објашњава појаве и процесе на основу познавања физичких величина и законитости, 
решава једноставне проблеме и рачунске задатке уочавајући узрочно-последичне везе, 
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користећи експлицитно дате податке и мерења; користи појмове и објашњења физичких појмова 
са разумевањем и решава питања везана за развој науке и технологије, коришћење природних 
ресурса и очување животне средине; показује спремност да се ангажије и конструктивно 
доприноси решавању проблема са којима се суочава заједница којој припада. 
Средњи: 
Ученик објашњава и решава сложене физичке проблеме, рачунске и експерименталне задатке 
издвајајући битне податке који се односе да дати проблем, успостављајући везе међу њима и 
користећи одговарајуће законе и математичке релацике. Знање из физике користи при 
решавању и тумачењу проблема у другим областима науке, технолигије и друштва. Успомоћ 
упутства, ученик може да припрема, итводи и описује огледе, експерименте и једноставна 
научна истраживања. 
Напредни ниво: 
Ученик поседује неучна знања из физике која му омогућавају решавање сложених физичких 
проблема и рачунских задатака, извођење експеримената и доношење закључака на основу 
познатих модела и теорија. Има развијена истраживачке способности и може да предвиђа ток и 
исход физичких процеса и експеримената повезујући знања и објашњења. Користи научну 
аргументацију и критички анализира добијене резултате. Зан са се до решења проблема може 
доћи на више начина и бира најбоље у односу на задате услове.  

Специфичне  предметне  компетенције  (на  
3 нивоа) 

Природно научну писменост, која је основ за прећање развоја физике као науке, разумевање 
повезаности физике и савремене технологије и развоја друштва; способност прикупљања 
података криз испитавање физичких својстава и процеса посматрењем и мерењем; палнирање и 
описивање поступака; правилно и бетбедно руковање ураеђајима и мерним прибором; 
представљање резултата мерења табеларно и графички и извођење закључака. 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  
тексту, пројекат, посете 
одређеним  институцијама, тест, 
екскурзија... 

Магнетно поље 

Магнетно поље и магнети. 
Магнетна индукција, јачина магнетног поља и 
магнетни флукс. 
Кретање наелектрисаних честица у магнетном и 
електричном пољу. 
Деловање магнетног поља на струјне 
проводнике . 

- Објасни од којих величина зависи магнетна сила којом 

узајамно делују струјни проводници 

- Дефинише један ампер 

- Графички представи линије индукције 

магнетног поља наелектрисане честице у стању 

кретања 

- Дефинише магнетну индукцију и 

магнетни флукс 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 
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Демонстрациони огледи: 
– Ерстедов оглед. 
– Интеракција два паралелна струјна 
проводника. 
– Деловање магнетног поља на електронски 
сноп. 
– Деловање магнетног поља на рам са струјом. 
– Лоренцова сила. 
Лабораторијска вежба: 
1. Одређивање хоризонталне компоненте 
магнетног 
поља Земље 
Предлог за пројекат 
1. Магнетно поље Земље (од историје и 
географи- 
је до физике, тангентна бусола, компас, мерење 
компоненти) 

- Одређује правац, смер и интензитет Лоренцове силе у 

различитим случајевима 
- Одређује правац,смер и интензитет Амперове силе уу 

различитим случајевима 
- Разликује Лоренцову и Амперову силу 

- Решава различите задатке у вези са магнетним пољем 

струјних проводника и задатке у вези са деловањем 
- магнетних сила 

Електромагнетна индукција 

Појава електромагнетне индукције. 
Фарадејев закон и Ленцово правило. 
Електромагнетна индукција и закон одржања 
енергије. 
Демонстрациони огледи: 
– Појава електромагнетне индукције (помоћу 
магнета, калема и унимера, комплет 
расклопиви 
трансформатор). 
– Ленцово правило. 

- Изведе закључак из Фарадејевих закона да је промена 

магнетног флукса узрок промене електромагнетне 

индукције 

- Објасни појаву индукованог напона и индуковане струје 

при кретању проводника у 

МП-у 
- Изведе формулу за индуковану електромоторну силу 

из Фарадејевог закона 

- Прикаже деловање 

Амперове силе на проводнику у 

МП-у  

- Објасни разлику између електромагнетне индукције и 

самоиндукције 

- Решава различите задатке 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 

ХАРМОНИЈСКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ 
Механичке хармонијске осцилације. Енергија 
хармонијског осцилатора. 
Математичко и физичко клатно. 
Пригушене осцилације. Принудне осцилације, 
резонанција. 
Електрично осцилаторно коло. 

- Објасни основне величине које описују хармонијске 

осцилације на конкретним примерима осциловања 

- Објасни разлику између идеалног и реалног осцилатора 

- Изведе формуле за елонгацију, брзину и убрзање код 

ЛХО-а 

- Објасни претварање потенцијалне енергије у 

потенцијалну и обрнуто код ЛХО- а и ЗОЕ 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 



34 
 

Демонстрациони огледи: 
– Хармонијске осцилације (тег на еластичној 
опру- 
зи, мaтематичко клатно... ) 
– Пригушене осцилације. 
– Појава резонанције (механичке и електричне). 
Лабораторијска вежба: 
3. Мерења помоћу математичког и физичког 

клатна 

4. Пригушене осцилације, одређивање 
логаритам- 
ског декремента 

- Графички представи слагање две осцилације са истил 

или различитим фазама и амплитудама 

- Разликује реституциону и еластичну силу 

- Изведе и објасни формуле за период физичког и 
математичког клатна 

- Разликује слободне, пригушене и принудне 

осцилације 

- Наведе примере ефекта корисне и штетне резонанције 

Решава различите 
задатке 

Наизменична струја 

Појам наизменичне струје. Вредности напона и 
струје. 
Отпорности у колу наизменичне струје и Омов 
закон за RLC коло. 
Снага наизменичне струје. Ефективне вредности 
напона и струје. 
Пренос електричне енергије на даљину. 
Демонстрациони огледи: 
– Генератор, пренос енергије од извора до 
потро- 
шача. 
– Фазни померај наизменичне струје 
– Демонстрациони трансформатор. 
Лабораторијска вежба: 
2. Омов закон за RLC коло. 

- Упореди ефективне вредности јачине и напона 

наизменичне струје са јачином и напоном једносмерне 

струје 

- Примени Омов закон у колу наизменичне струје 

- Прави разлику између термогеног, капацитивног и 

индуктивног отпора 

- Објасни принцип рада генератора и трансформатора 

- Објасни губитак електричне енергије при преносу на 

даљину 

- Наброји предности наизменичне струје над 

једносмерном при преносу електричне енергије на 

даљину Решава различите задатке 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 

Таласи у механици 

Врсте механичких таласа. Једначина таласа. 
Енергија и интензитет таласа. 
Одбијање и преламање таласа. 
Принцип суперпозиције. Прогресивни и стојећи 
таласи. 
Демонстрациони огледи: 
– Врсте таласа (помоћу таласне машине или 
таласне каде). 

- Разликује трансверзалене од лонгитудиналних таласа 

- Објасни 

амплитуду, период, таласну дужину и брзину 

простирања таласа на 

примерима у свакодневном животу 

- Разликује брзину осциловања честице и брзину 

осциловања таласа 

- Дефинише енергију и интензитет таласа 

- Објасни разлику између прогресивих и стојећих таласа 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 
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– Одбијање и преламање таласа (помоћу 
таласне 
каде, WSР уређаја...). 

- Решава различите задатке 

Акустика 

Извори и карактеристике звука. 
Инфразвук и ултразвук 
Доплеров ефекат. 
Демонстрациони огледи: 
– Својства звучних извора (монокорд, звучне 
виљушке, музички инструменти и сл.). Звучна 
резонанција. 
Лабораторијске вежбе: 
5. Мерење брзине звука у ваздуху (ваздушни 
стуб). 
6. Одређивање брзине звука помоћу Кунтове 
цеви 
са тонгенератором 

- Графичи представи стојеће таласе у звучним изворима: 

осциловања жице и звучне виљушке 

- Објасни принцип рада микрофона и звучника 

- Дефинише јачину, висину и боју тона 

- Графички представи линијски спектар једног тона 

- Наброји особине инфразвучних и ултразвучних таласа и 

примене ултразвука у савременој технологији 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 

ЕМ таласи 

Појам и Спектар електромагнетних таласа. 
Енергија и интензитет електромагнетних таласа. 
Демонстрациони огледи: 
– анимације на рачунару (Херцови огледи, 
радар, 
пренос радио таласа...) 
– рад сензора 
Предлог за пројекат 
2. Пренос сигнала 
3. Детекција објеката у атмосфери радари, рад 
контроле лета, невидљиви авион. 

- Објасни формулу за брзину електромагнетн их таласа у 

вакууму и у некој средини 

- Опише зрачење наелектрисаних честица при убрзаном 

кретању 
- Прикаже нераскидиву везу између променљивог 

електричног и променљивог магнетног поља 
- Графички представи раван синусоидални ЕМТ 

- Наброји примене радиоталаса, микроталаса, ИФ 

светлости, 
- УВ светлости и Х-зрака 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 

Таласна оптика 

Интерференција и Дифракција светлости. 
Поларизација светлости. Дисперзија светлости. 
Расејање и апсорпција светлости. 
Доплеров ефекат у оптици. 
Демонстрациони огледи: 
– Интерференција ласерске светлости 
– Дифракција ласерске светлости на (оштрој 

- Дефинише 
монохроматску и кохерентну светлост, интерференциј, 

дифракцију, поларизацију и дисперзију светлости 

- Представи графички конструктивну и деструктивну 

интерфернцију 

- Објасни услов за добијање интерфениционог 

максимума 

- Разликује дифракцију од интерференције 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 
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ивици, 
пукотини, нити...) 
– Поларизација светлости помоћу 
поларизационих 
филтера. 
– Дисперзија беле светлости помоћу стаклене 
призме. 
Лабораторијска вежба: 
7. Мерење таласне дужине светлости 
дифракцио- 
ном решетком. 

- Наводи примере дифракције и интерференције 
- Графички представља поларизацију при преламању 

светлости и изводи Брустеров закон 
- Објасни зашто се јавља дуга 

Геометријска оптика 

Брзина светлости. 
Закони одбијања и преламања светлости. 
Тотална 
рефлексија. Огледала. 
Сочива. 
Демонстрациони огледи: 
– Оптика на магнетној табли (Закони 
геометријске 
оптике, Тотална рефлексија, Формирање ликова 
код огледала и сочива – магнетна табла или 
оптичка клупа). 
Лабораторијске вежбе: 
8. Одређивање индекса преламања 
планпаралелне 
плоче. 
9. Одређивање жижне даљине сочива. 

- Дефинише основне елементе сферних сочива и 

огледала 

- Дискутује једначину сферног огледала и танког сочива 

за различите удаљености предмета 
- Објасни недостатке сочива 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 

Оптички инструменти 

Око. Лупа. Микроскоп. Телескоп. 
Демонстрациони огледи: 
– Принцип рада оптичких инструмената. 
Лабораторијска вежба 
10. Одређивање увећања микроскопа. 
Предлог за пројекат 
4. Обновљиви извори енергије 
(ветрогенератори, 

- Објасни мане ока 

- Објасни принцип рада дигиталне камере 
Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 
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соларни панели, мини 
хидроелектране,...еколошки 
аспекти, степен корисног дејства, трендови 

развоја) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  предмета: Физика 

Годишњи  фонд  часова: 2+0,5 

Разред: Четврти 

Циљеви  предмета : Стицање функционалне научне писмености, оспособљавање ученика за уочавање и примену 
физичких закона у свакодневном животу, развој логичког и критичког мишљења у истреживањеу 
физичких феномена. 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни: 
Ученик објашњава појаве и процесе на основу познавања физичких величина и законитости, 
решава једноставне проблеме и рачунске задатке уочавајући узрочно-последичне везе, 
користећи експлицитно дате податке и мерења; користи појмове и објашњења физичких појмова 



38 
 

са разумевањем и решава питања везана за развој науке и технологије, коришћење природних 
ресурса и очување животне средине; показује спремност да се ангажије и конструктивно 
доприноси решавању проблема са којима се суочава заједница којој припада. 
Средњи: 
Ученик објашњава и решава сложене физичке проблеме, рачунске и експерименталне задатке 
издвајајући битне податке који се односе да дати проблем, успостављајући везе међу њима и 
користећи одговарајуће законе и математичке релацике. Знање из физике користи при 
решавању и тумачењу проблема у другим областима науке, технолигије и друштва. Успомоћ 
упутства, ученик може да припрема, итводи и описује огледе, експерименте и једноставна 
научна истраживања. 
Напредни ниво: 
Ученик поседује неучна знања из физике која му омогућавају решавање сложених физичких 
проблема и рачунских задатака, извођење експеримената и доношење закључака на основу 
познатих модела и теорија. Има развијена истраживачке способности и може да предвиђа ток и 
исход физичких процеса и експеримената повезујући знања и објашњења. Користи научну 
аргументацију и критички анализира добијене резултате. Зан са се до решења проблема може 
доћи на више начина и бира најбоље у односу на задате услове.  

Специфичне  предметне  компетенције  (на  
3 нивоа) 

Природно научну писменост, која је основ за прећање развоја физике као науке, разумевање 
повезаности физике и савремене технологије и развоја друштва; способност прикупљања 
података криз испитавање физичких својстава и процеса посматрењем и мерењем; палнирање и 
описивање поступака; правилно и бетбедно руковање ураеђајима и мерним прибором; 
представљање резултата мерења табеларно и графички и извођење закључака. 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  
тексту, пројекат, посете 
одређеним  институцијама, тест, 
екскурзија... 

Теорија релативности 

Основни постулати специјалне теорије релатив- 
ности. 
Маса, импулс и енергија у теорији 
релативности. 
Веза масе и енергије. 

- објасни Галилејеве трансформације 

- примени Галилејеве трансформације на слагање 

релативно малих брзина 

- искаже постулате СТР 

- изрази релативистичко слагање брзина 
- дискутује појам истовремености 

- изведе формулу за дилатацију времена и контракцију 

дужине 

- разликује класични и релативистички импулс честице 

- објасни физички смисао промене масе са брзином 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 
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- разликује релативистички и нерелативистички закон 

одржања енергије 

- решава различите задатке 

КВАНТНА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ 
ЗРАЧЕЊА 
Закони топлотног зрачења. Планкова хипотеза. 
Фотоелектрични ефекат. 
Фотон. Корпускуларно-таласни дуализам 
светлости. 
Демонстрациони оглед: 
– Фотоефекат (помоћу фотоћелије). 

- дефнише топлотно зрачење и АЦТ 

- искаже класичне законе зрачења 

- објасни Планкову хипотезу о појму кванта зрачења 

- разликује унутрашњи и спољашњи фотоефекат 

- изложи Ајнштајново објашњење фотоефекта 
- решава различитезадатке 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 

ТАЛАСНА СВОЈСТВА ЧЕСТИЦА И ПОЈАМ О 
КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ 
Честично-таласни дуализам. 
Де Бројева хипотеза. 
Појам о Шредингеровој једначини. Квантовање 
енергије 

- објасни Девисон- Џермеров експеримент (дифракцију 

електрона) 

- објасни честично-таласни дуализам 

- дискутује Хајзенбергове релације неодређености 

- скицира планетарни модел атома 
- изложи Борове постулате 

- дискутује квантне величине 

- изведе закључак из Франк- Херцовог 

- експеримента 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 

Квантна теорија атома 

Борови постулати. 
Квантно-механичка теорија атома– квантни 
бројеви 
Паулијев принцип. 
Рендгенско зрачење. 
Лабораторијска вежба 
1. Калибрација спектроскопа и идентификација 
водониковог спектра 

- објасни која стања у атому одређују квантни бројеви 
- разликује љуску и подљуску 

- израчуна број могућих стања електрона у љускама и 

подљускама 

- формулише Паулијев принцип 

- формира електронске конфигурације сложених атома 

- дискутује о рендгенском зрачењу 

- решава различите задатке 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 

ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА 
Зонска теорија кристала. 
Суперпроводљивост. 
Полупроводници. 
Демонстрациони огледи: 
– Диоде, фотоћелије. 
Лабораторијска вежба 
2. Струјно-напонска карактеристика диоде. 

         -      дефинише и наброји међумолекуске везе Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 

ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ И ЛАСЕРИ - разликује спонтану и стимулисану Пројект, тест, експеримент, 
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Квантни прелази 
Принцип рада ласера. 
Примене ласера. 
Лабораторијска вежба 
3. Одређивање угаоне дивергенције ласерског 
снопа. 

емисију зрачења 

- дефинише инверзну насељености и метастабилна 
стања електрона у атому 

- објасни принцип рада ласера 

- опише снимање и читање холограма 

- наброји примену ласера 

анимације... 

ФИЗИКА АТОМСКОГ ЈЕЗГРА 
Језгро атома. 
Дефект масе и енергија везе 
Радиоактивност. 
Закон радиоактивног распада. 
Интеракција радиоактивног зрачења са супстан- 
цијом. 
Детекција, примена и заштита од зрачења. 
Фисија и фузија. 
Нуклеарна енергетика. 
Предлог за пројекат 
1. Акцелератори честица.CERN 
Демонстрациони оглед: 
– Детекција радиоактивног зрачења. 
Лабораторијскe вежбe 
4. Мерење фона. 
5. Опадање интензитета гама зрачења са 
повећава- 
њем дебљине апсорбера (препреке)од извора. 

- дефинише основне особине језгра 

- упореди особине нуклеарних сила са особинама 

гравитационих и електричних сила 

- разликује алфа, бета и гама зрачење 

- опише огледе у којима је дошло до открића протона и 

неутрона 

- напише реакције у којима долази до трансформације 

неког језгра у радиоактивно 

језгро 

- примени закон одржања броја нуклеона и 

наелектринасања на неке нукеларне реакције 

- разликује природну од вештачке радиоактивности 
- разликује фисију од фузије 

- опише фузионе реакције у звездама 

- решава различите проблеме 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 

ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧЕСТИЦА 
Појам и врсте елементарних честица 

- дефинише елементарне честице 

- наведе физичке величине које описују елементарне 

честице 

- класификује елементарне честице према 

маси и према типу интеракције у процесима у којима 

честице учествују 

- наброји компоненте космичког зрачењења 

- објасни интеракцију космичког зрачења са 

честицама у атмосфери 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 

УВОД У АСТРОНОМИЈУ И ОСНОВНИ ПОЈ- 
МОВИ 
Предмет и методе истраживања астрономије. 
Структура васионе (звезде, Сунце, Сунчев 

- објасни Хаблов закон 

- објасни животни пут звезда помоћу Херцшпрунг- 

Раселовог дијаграма 

- наброји основне особине објеката који чине Сунчев 

Пројект, тест, експеримент, 
анимације... 
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систем 
и галаксије). 
Нуклеарне реакције као извори звездане 
енергије. 
Порекло и развој небеских тела (космогонија). 
Предлог за пројекат 
2. Космичко зрачење. 

систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  предмета: Хемија 

Годишњи  фонд  часова: 37 + 18,5 

Разред: Трећи 

Циљеви  предмета :  
Циљ учења Хемије је да ученик развије хемијска и технич- 
ко-технолошка знања, способности апстрактног и критичког ми- 
шљења, способности за сарадњу и тимски рад, као припрему за 
даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену 
хемијских знања у свакодневном животу, одговоран однос према 
себи, другима и животној средини и став о неопходности целожи- 
вотног образовања. 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни:  
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На крају средњег образовања ученик разуме шта је предмет 

истраживања хемије као науке, како се у хемији долази до сазна- 
ња, као и улогу и допринос хемије у различитим областима људске 

делатности и у укупном развоју друштва. Ученик рукује произво- 
дима/супстанцама (неорганским и органским једињењима) у скла- 
ду с ознакама опасности, упозорења и обавештења на амбалажи, 
придржава се правила о начину чувања супстанци (производа) и о 

одлагању отпада и предузима активности које доприносе заштити 

животне средине. Избор и примену производа (материјала, пре- 
храмбених производа, средстава за хигијену и сл.) базира на по- 
знавању својстава супстанци. Припрема раствор одређеног масе- 
ног процентног састава према потребама у свакодневном животу 

и/или професионалној делатности за коју се образује. Правилну 

исхрану и остале активности у вези са очувањем здравља засни- 
ва на познавању својстава и извора биолошки важних једињења 

и њихове улоге у живим системима. Ученик уме да правилно и 

безбедно изведе једноставне огледе и објасни добијене резултате 

или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи се хе- 
мијским језиком (терминима, хемијским симболима, формулама и 

хемијским једначинама). 
Средњи: 
На крају средњег образовања ученик повезује примену суп- 
станци у свакодневном животу, струци и индустријској производ- 
њи с физичким и хемијским својствима супстанци, а својства суп- 
станци са структуром и интеракцијама између честица. Повезује 

узроке хемијских реакција, топлотне ефекте који прате хемијске 

реакције, факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемиј- 
ску равнотежу са примерима хемијских реакција у свакодневном 

животу, струци и индустријској производњи. Ученик разуме уло- 
гу експерименталног рада у хемији у формирању и проверавању 

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

експерименталном раду прикупи квалитативне и квантитативнеподатке о 
својствима и променама супстанци. Користи одговарају- 
ћу хемијску терминологију, хемијске симболе, формуле и хемијске 
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једначине. Прати дискусију и, на основу аргумената, заузима став 

о улози и примени хемије у свакодневном животу, о ефектима са- 
времене технологије и технолошких процеса на друштво и живот- 
ну средину. 
Напредни ниво: 
На крају средњег образовања ученик може да предвиди фи- 
зичка и хемијска својства супстанци на основу електронске кон- 
фигурације атома елемената, типа хемијске везе и утицаја међу- 
молекулских интеракција. Ученик предвиђа својства дисперзног 

система и примењује различите начине квантитативног изражава- 
ња састава раствора. Планира, правилно и безбедно изводи хемиј- 
ске реакције, израчунава масу, количину и број честица супстан- 
ци које учествују у реакцији, користи изразе за брзину реакције 

и константу равнотеже. Ученик има развијене вештине за лабора- 
торијски рад, истраживање својстава и промена супстанци и ре- 
шавање проблема. У објашњавању својстава и промена супстанци 

користи одговарајуће хемијске термине, хемијске симболе, форму- 
ле и хемијске једначине. Дискутује о улози хемије у свакодневном 

животу, о ефектима савремене технологије и технолошких проце- 
са на друштво и животну средину. Предлаже активности у циљу 

очувања животне средине 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  3 нивоа) Основни ниво 
Ученик је формирао појмовни оквир као основу за разумева- 
ње окружења у коме живи, посебно својстава и промена супстанци 
и комерцијалних производа с којима је у контакту у свакодневном 
животу и струци. Правилном употребом супстанци брине о очува- 
њу здравља и животне средине. Има развијене вештине за безбед- 
но и одговорно руковање супстанцама (производима) и правилно 
складиштење отпада. 
Средњи ниво 
Ученик је формирао појмовни оквир за праћење информа- 
ција у области хемије као науке, о доприносу хемије развоју тех- 
нологије и друштва. Сагледава квалитативне карактеристике и 
квантитативне односе у хемијским реакцијама и повезује их са 
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утицајима на животну средину, производњу и развој друштва. Пој- 
мовни оквир помаже праћењу јавних дискусија у вези с применом 
одређене технологије и утицају на здравље појединца и животну 
средину, као и за доношење одлука у вези с избором производа и 
начином њиховог коришћења. 
Напредни ниво 
На крају средњег образовања ученик примењује фундамен- 
талне принципе у вези са структуром, својствима и променама 
супстанци у осмишљавању стратегије и решавању проблема, по- 
стављању хипотеза и планирању истраживања за проверу хипоте- 
за, анализирању и интерпретацији прикупљених података и изво- 
ђењу закључака на основу података и чињеница. Ученик вреднује 
поступке и алтернативне приступе решавању проблема, вреднује 
добијене резултате и доноси одлуке на основу разумевања хемиј- 
ских појмова. 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  
на  тексту, пројекат, 
посете одређеним  
институцијама, тест, 
екскурзија... 

 
 
Појмовни оквир за учење органске хемије − 4 часа 
Хемијска веза и међумолекулске интеракције. 
Карактеристике органских реакција. 
Номенклатура органских једињења. 
Вежба − 1 час 
Модели молекула, формуле и називи органских 
једињењa. 
Геометрија молекула. Хибридизација. 
Лабораторијска вежба − 1 час 
Поређење својстава органских и неорганских 
супстанци (растворљивост, електропроводљивост, 
реакције сагоревања итд.) 

 
 
По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 
– #опише заступљеност органских супстанци 
у живим и неживим системима, порекло 
органских загађујућих супстанци и утицај 
на здравље и животну средину; 
– #повезује физичкa и хемијска својства 
органских једињења са њиховим саставом, 
честичном структуром, хемијским везама 
и међумолекулским интеракцијама; 
– #разликује класе органских једињења на 
основу резултата класичне и инструмен- 
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Органске супстанце у неживој и живој природи 
− 2 часа 
Природне и синтетичке органске супстанце. Нафта, 
земни гас, угаљ, биомолекули. Комерцијалне орган- 
ске супстанце. 
Демонстрациони огледи: 
демонстрирање узорака органских једињења. 
Лабораторијска вежба − 2 часа 
Методе изоловања и пречишћавања органских 
супстанци. 
Својства и класификација органских супстанци 
− 4 часа 
Функционалне групе. 
Типови органских реакција. 
Електрофили и нуклеофили. Хомолитичко и хете- 
ролитичко раскидање ковалентне везе. 
Квалитативна органска анализа. 
Лабораторијске вежбе −2 часа 
Елементална анализа. 
Доказивање угљеника и водоника жарењем ор- 
ганског једињења; доказивање угљеника дејством 
концентроване сумпорне киселине; доказивање 
азота, сумпора после Лесењове минерализације 
реакцијом „Берлинског плавог”, реакцијом са 
олово(II)-ацетатом и халогених елемената Бајлштај- 
новом пробом. 
Угљоводоници − 7 часова 
Класе и номенклатура. 
Врсте изомерије. 
Физичка својства. Хемијске реакције угљоводо- 
ника. 
Примена. Халогени деривати угљоводоника. 
Полимери. 
Лабораторијска вежба −2 часа 

талне анализе; 
– #изолује и пречишћава органске супстанце 
одговарајућим методама; 
– #испитује огледима физичка и хемијска 
својства органских супстанци; 
– #именује и хемијским формулама прикаже 
представнике класа органских једињења 
укључујући различите видове изомерије; 
– #класификује органске супстанце према 
називу и формули и повезује их са зајед- 
ничким својствима представника сваке 
класе; 
– #објасни и илуструје хемијским једна- 
чинама повезаност различитих класа 
органских једињења, укључујући меха- 
низме реакција под условима у којима се 
одвијају; 
– #објасни састав и својства органских 
супстанци у комерцијалним производима, 
њихово добијање и значај у свакодневном 
животу; 
– #анализира однос између хемијских науч- 
них принципа и технолошких процеса, и 
према принципима зелене хемије критич- 
ки процењује утицај хемије и хемијске 
производње на појединца, друштво и 
окружење; 
– #безбедно по себе и друге рукује лаборато- 
ријским прибором, посуђем и супстан- 
цама; 
– #одлаже и складишти супстанце сагласно 
принципима зелене хемије; 
– #кванитативно тумачи хемијске промене и 
процесе у реалном контексту. 
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Добијање угљоводоника и испитивање њихових 
својстава. 
Органска једињења с кисеоником − 14 часова 
Класе и номенклатура. Врсте изомерије. Физичка 
својства. Хемијске реакције кисеоничних орган- 
ских једињења. 
Примена. 
Лабораторијска вежба −2 часа 
Алкохолно врење, испитивање растворљивости, са- 
горевање етанола, одређивање структуре алкохола 
− Лукасов тест, оксидација алкохола, „алко-тест”, 
јодоформска реакција. 
Лабораторијска вежба − 2 часа 
Оксидација алдехида калијум-перманганатом у 
неутралној, базној и киселој средини. Редукци- 
ја Фелинговог реагенса. Редукција Толенсовог 
реагенса. 
Лабораторијска вежба − 2 часа 
Добијање етанске киселине из њених соли; 
растворљивост у води и органским растварачима; 
упоређивање киселости и дејство карбоксилних 
киселина на метале, базe, NaHCO 3 . 
Лабораторијска вежба − 2 часа 
Хидролиза масти и уља и добијање сапуна. 
Органска једињења са азотом и сумпором – 4 часа 
Класе и номенклатура. 
Изомерија. Физичка својства. Хемијске реакције 
органских једињења са азотом и сумпором. 
Боје. 
Лабораторијска вежба − 1 час 
Екстракција природних и вештачких боја. 
Органске загађујуће супстанце – 2 часа 
Рециклирање. Биоотпад. 
Медицински отпад, прехрамбени отпад. 
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Одржива производња. Циркуларна економија. 
Управљање отпадом. 
Лабораторијска вежба − 1.5 часова 
Рециклирање. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  предмета: Хемија 

Годишњи  фонд  часова: 66 

Разред: Четврти 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  
тексту, пројекат, посете 
одређеним  институцијама, тест, 
екскурзија... 

Теоријски основ за изучавање биохемије − 
14 
часова 
Хетероциклична једињења. 

По завршетку разреда ученик ће бити у 
стању да: 
– #опише заступљеност биомолекула у 
живим системима и наведе њихову улогу, 
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Елементи и њихова улога у живим 
системима и 
животној средини. 
Вода у живим системима. Састав и својства 
теле- 
сних течности (растворљивост састојака, 
хидро- 
филност и липофилност, рН вредност и 
пуфери). 
Природни и синтетички биомолекули – 
заступље- 
ност, састав, својства, улога и утицај на 
здравље и 
животну средину. Од макромолекула до 
организма. 
Хемија ћелије. 
Размена супстанци и енергије у ћелији. 
Демонстрациони огледи: 
Демонстрирање узорака супстанци и 
модела при- 
родних и синтетичких биомолекула. 
Амино-киселине, пептиди и протеини − 15 
часова 
Амино-киселине – физичка и хемијска 
својства 
Пептидна веза. Пептиди. 
Протеини. Нивои структуре протеина. 
Ензими. 
Хормони. 
Метаболизам протеина. 
Демонстрациони огледи: 
Испитивање киселинско-базних својстава 
водених 
раствора амино-киселина; доказивање 

физиолошко дејство имајући у виду кори- 
сне и штетнe аспекте; 
– #наведе значај и примену одабраних при- 
родних и синтетичких биомолекула; 
– #критички разматра употребу биомолекула, 
комерцијалних производа, и њихов утицај 
на здравље и околину; 
– #именује и хемијским формулама прикаже 
мономерене јединицебиополимера; 
– #повезује структуру биомолекула са њихо- 
вим физичким и хемијским својствима; 
– #повезује различите нивое структурне 
организације одабраних биомолекула са 
њиховом улогом у живим системима; 
– #испитује огледима физичка и хемијска 
својства представника биомолекула; 
– #класификује биомолекуле према произво- 
дима хидролизе; 
– #објашњава појам стереоизомерије на 
примеру биомолекула; 
– #објашњава хемијске промене једностав- 
нијих биомолекула у организму и пише 
једначине реакција којима то илуструје; 
– #објашњава биохемијске реакције са 
аспекта кинетике и термохемије имајући 
у виду разлике између биокатализатора и 
неорганских катализатора; 
– #објашњава састав, хемијска својства и 
улогу пуфера за живе системе; 
– #описује основне принципе и значај 
процеса репликације, транскрипције и 
транслације; 
– #кванитативно тумачи хемијске промене и 
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амино-групе 
у молекулима аминокиселина; реакција 
амино-ки- 
селине са нинхидрином. 
Демонстрациони огледи: 
Доказне реакције за пептиде и протеине: 
биуретска 
и ксантопротеинска реакција; таложење 
протеина 
загревањем, концентрованим минералним 
кисели- 
нама, солима тешких метала, алкохолом, 
амони- 
јум-сулфатом; утицај температуре и рН 
вредности 
средине на активност амилазе. 
Угљени хидрати – 15 часова 
Моносахариди. Хејвортове и Фишерове 
формуле. 
Стереоизомерија моносахарида. 
Дисахариди. 
Полисахариди. Гликозиди. 
Физичка и хемијска својства угљених 
хидрата. 
Метаболизам угљених хидрата. 
Демонстрациони огледи: 
Молишова реакција; 
реакције са Фелинговим и Толенсовим 
реагенсом; 
Ниландерова реакција; 
реакција скроба са јодом; хидролиза 
скроба. 
Липиди − 10 часова 
Осапуњиви и неосапуњиви липиди. Масне 
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кисе- 
лине. Масти и уља. Хидрогенизација и 
сапонифи- 
кација. 
Метаболизам липида 
Демонстрациони огледи: 
испитивање физичких својстава липида, 
изоловање 
масних киселина. 
Нуклеинске киселине – 5 часова 
Рибонуклеотиди. Дезоксирибонуклеотиди. 
ДНК и РНК. 
Репликација.Транскрипција. Транслација. 
Демонстрациони огледи: 
изоловање ДНК из природних производа. 
Витамини – 3 часа 
Класификација и структура витамина. 
Својства витамина. 
Веза између витамина и метаболизма. 
Демонстрациони огледи: 
испитивање растворљивости витамина. 
Aлкалоиди и антибиотици – 4 часа 
Класификација алкалоида, физиолошко 
дејство и 
злоупотреба. 
Улога и примена антибиотика. 
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Назив  предмета: Биологија  

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Трећи  

Циљеви  предмета : 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. 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни: 
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Средњи: 

Напредни ниво: 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

Основни :  зна  основе  молекуларне  биологије, посебно организацију  генетичког  материјала,  

зна  основне  механизме  одржавања  хомеостазе  и  основне  последице  нарушавања  

хомеостазе организама  на  примеру  човека 

Средњи: разуме  значај  молекуларне  биологије;  зна грађу и  физиологију  човека  и  активно  

примењује  та  знања  у  свакодневном  животу  за  очување  сопственог  здавља 

Напредни: уме  да   дискутује  и  аргументује физиолошке  и  неуроендокрине основе  адаптивног  

понашања, а  посебно  са  аспекта  функционалне  интеграције  организама 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

Метаблизам  и  регулација  животних  

процеса  на  нивоу  ћелије: 
Промет и трансформација супстанце, енергије и 

информације унутар и између ћелија. 

Геном, репликација, експресија гена, синтеза 

протеина, регулација активности гена, 

регулација 

ћелијског циклуса. 

Метаболизам ћелије, енергија у метаболичким 

реакцијама, усвајање и ослобађање угљеника, 

ензими, коензими, регулација 

активности,интегра- 

ција кључних биохемијских процеса, 

анаболички и 

катаболички путеви, фотосинтеза, дисање, 

врење. 

Пренос сигнала унутар и између ћелија, облици 

– доведе у везу механизме преноса и ек- 

спресије генетичке информације са физио- 

лошким процесима и процесима у развићу 

сложеног вишећелијског организма; 

– анализира главне метаболичке путеве и 

њихову улогу у одржавању равнотеже 

производње и потрошње енергије на 

нивоу ћелије и организма; 

– доведе у везу механизме унутарћелијске и 

међућелијске комуникације са физиоло- 

шким процесима и процесима у развићу 

сложеног вишећелијског организма; 

– повеже основне механизме покретљи- 

вости и транспорта на ћелијском нивоу 

са физиолошким процесима и процеси- 

ма у развићу сложеног вишећелијског 

организма; 

-рад  на  тексту 

-истраживачки  рад 

-есеји 

- 21  час 
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сигнала, сигнални/регулаторни молекули, 

мембран- 

ски потенцијал, рецептори, синапсе. 

Кретање и транспорт на ћелијском нивоу. 

– образложи функционалну повезаност 

органа у организму са одржавањем хомео- 

стазе у променљивим условима средине; 

– примерима илуструје значај морфофизио- 

лошких адаптација организама за процесе 

размене супстанце са средином 

Метаболизам  и  регулација  животних  

процеса  на  нивоу  организма: 

Усвајање ресурса (вода и минерали / 

исхрана). 

Транспорт, размена гасова, излучивање, 

осморегу- 

лација. 

Интеграција вишећелијског тела (и 

интеракција са 

средином) хомеостатски механизми код 

биљака и 

животиња; рецепција, пренос и обрада 

сигнала. 

Реакција на факторе спољашње средине – 

одговор 

биљака и животиња на абиотичке факторе и 

стресо- 

ре, патогене (укључујући имунски одговор). 

Поремећаји у раду органа и органских 

система као 

последица нарушавања хомеостазе. 

Репродукција и животни циклус 

вишећелијских 

еукариота. 

Развиће и морфогенетски процеси код 

биљака и 

процени могућу реакцију биљног или 

животињског организма на дејство најче- 

шћих стресора средине; 

– идентификује фазе развића организама на 

слици или моделу; 

– образложи адаптивни значај појединих 

фаза у развићу организама; 

– разликује начине одбране организма од 

патогена и њихове механизме деловања; 

– анализира епидемиолошке ланце заразних 

болести и повеже их са мерама превенције 

– дискутује о важности одговорног односа 

према свом и здрављу других особа; 

– планира и спроведе истраживање кори- 

стећи једноставне процедуре, техникe, 

инструменте и литературу; 

– прикупи, прикаже и дискутује податке 

добијене истраживањем; 

– изнесе и вреднује аргументе на основу 

доказа; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, дајући лични 

допринос постизању договора и афир- 

мишући толеранцију и равноправност у 

дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад 

рад  на  тексту 

-истраживачки  рад 

-есеји 

- 53  часа  
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животиња. Развиће човека. Физиолошке 

промене у 

адолесценцији). 

сарадника у групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  предмета: Биологија  

Годишњи  фонд  часова: 66 

Разред: Четврти  

Циљеви  предмета : 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. 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни: 
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Средњи: 

Напредни ниво: 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

Основни :  разуме  основне  принципе  заштите  животне  средине  и  природе. Зна  основе  

еволуционе  биологије 

Средњи: зна  основне  механизме  дејства  загађујућих  материја  и   мере  за отклањање  

последица  загађења  животне  средине.  Примењује  знања  из  еволуционе  биологије  у  

објашњењу  филогенетских  промена 

Напредни: разуме  сложене  функционалне  и  хијерархијске  везе  између  живих  бића  и  

њихове  неживе   околине  а  посебно  улогу  и  место  човека  

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

Еволуција  људске  врсте: 

Еволуциони механизми. Специјација. 

Предачке и изведене особине Примата. 

Адаптације 

на живот у крошњи дрвећа и сложеним 

друштве- 

ним заједницама. Филогенија Примата. 

Филогенија 

Хоминоидеа. Фосили аустралопитецина и 

рода 

Хомо. Еволуција рода Хомо. Фосилне врсте 

људи. 

Еволуција величине лобање и мозга 

бипедалних 

хоминина и рода Хомо. 

доведе у везу промене генетичке структу- 

ре популације са појединачним еволуцио- 

ним факторима; 

– конструише филогенетско стабло у оквиру 

реда Примата, групе хоминида, на основу 

разлика у грађи тела, величине лобање и 

начина живота; 

– илуструје примерима утицај срединских, 

генетичких и културних чинилаца на 

еволуцију људи; 

– користи информације добијене на основу 

познатих генетичких података у анализи 

могућих праваца миграција људских 

популација; 

– дискутује значај теорије еволуције за 

развој цивилизације и друштва, на основу 

-рад  на  тексту 

-истраживачки  рад 

-есеји 

 

Екологија : рад  на  тексту 
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Геофизички услови биосфере. Градијенти 

еколо- 

шких фактора и распоред биома на Земљи. 

Еко- 

лошки фактори и утицај на организме. 

Медијуми 

животне средине. 

Популација. Популациони атрибути. 

Популациони 

процеси и њихови параметри. 

Модели раста популације. 

Интраспецијска компетиција. 

Еколошка валенца и еколошка ниша. 

Станиште. 

Ареал врсте. 

Адаптивна вредност популације. Абиотички 

факто- 

ри као агенси селекције 

Интерспецијски (трофички) односи, њихова 

коре- 

лација са нишом. Коеволуција. 

Еколошки системи и њихова хијерархија. 

Компоненте екосистема. 

Биоценоза – структурне и функционалне 

каракте- 

ристике. 

Процеси у екосистемима. 

Екосистемске услуге. 

Биогеохемијски циклуси. 

Антропогена дисрупција биогеохемијских 

циклуса 

и нарушавање атмосфере. Губитак 

постојећих доказа; 

– повеже просторни и временски распоред 

кључних абиотичких еколошких фактора 

са распоредом биома на Земљи; 

– изведе закључке о динамици популаци- 

оних процеса на основу података о свој- 

ствима популације и условима средине; 

– доведе у везу распрострањење, динамику 

и еволуцију популације са интерспециј- 

ским интеракцијама и дејством абиотич- 

ких чинилаца; 

интерпретира популациону динамику у 

контексту еволуционих механизама; 

– на примерима анализира компоненте и 

кључне процесе екосистема; . 

– идентификује кључне екосистемске услуге 

на примерима природних екоситема и 

вреднује њихов значај за људску зајед- 

ницу; 

– образложи утицај климатских промена на 

губитак биодиверзитета; 

– вреднује своје обрасце коришћења ресур- 

са сходно свом еколошком отиску; 

– анализира кључне облике антропогеног 

нарушавања биогеохемијских циклуса; 

– у истраживању користи једноставне 

процедуре, техникe, инструменте и 

литературу, односећи се одговорно према 

преузетим обавезама, сопственом здрављу, 

сарадницима, животној средини и култур- 

ном наслеђу; 

– формулише истраживачко питање и 

-истраживачки  рад 

-есеји 
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земљишта. 

Деградација биодиверзитета 

задатак; 

– прикупи, одабере и обради информације 

релевантне за истраживање, користећи 

ИКТ и поуздане изворе информација, 

поштујући правила чувања приватности 

података; 

– прикаже, наводећи изворе података, и об- 

разложи резултате истраживања, користе- 

ћи језик и стил комуникације специфичан 

за биологију; 

– изнесе и вреднује аргументе на основу 

доказа; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, дајући лични 

допринос постизању договора и афир- 

мишући толеранцију и равноправност у 

дијалогу; 

– критички и аргументовано процени соп- 

ствени рад и рад сарадника у групи, тако 

да унапреди рад групе. 

Назив  предмета: Рачунарство  и  информатика 

Годишњи  фонд  часова: 1 час,   37  +37  

Разред: Трећи   

Циљеви  предмета : Циљ учења Рачунарства и информатике је стицање знања, владавање 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. 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни :Ученик користи ИКТ за свакодневну комуникацију, прикупљање и размену информација. 

Примењује поступке и правила безбедног понашања и представљања на мрежи, самостално претра- 
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жује и проналази информације. Процењује могућности и ризике ИКТ у решавању једноставних проблема 

из свакодневног живота. Ученик уочава проблем, рашчлањује га, дефинише и спроводи кораке за његово 

решавање уз примену адекватно одабраног софтверског алата. Коришћењем ИКТ ученик спроводи 

елементарне анализе података и графички представља добијене резултате. 

Средњи ниво Коришћењем ИКТ-а ученик примењује сложеније анализе података. Ученик разуме основне 

алгоритме, уме да их примени,комбинује их, и креира сопствене алгоритме за анализу серије/гру- 

пе података. Ученик правилно користи податке у погледу поверљивости и заштите интегритета података. 

Напредни ниво Ученик користи ИКТ за самостално решавање сложенијих проблема из свакодневног 

живота. Организује веће количине података на начин погодан за обраду. Примењује анализу и обраду 

података у реалним проблемима. Осмишљава стратегије анализа и обрада података у циљу извлачења 

релевантних информација из података. Изводи закључке на основу добијених резултата спро- 

ведених анализа. Примењује програме и стратегије за заштиту и спречавање злоупотребе дигиталног 

идентитета. 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му 

омогућавају да развије општу предметну компетенцију. Подразумевају способност за одговорно 

коришћење информационо-комуникационих технологија уз препознавање потенцијалних ризика и 

опасности. Специфичне компетенције обухватају способност за брзо, ефикасно и рационално 

проналажење информација коришћењем дигиталних уређаја, као и њихово критичко анализирање, 

складиштење и преношење и представљање у графичком облику 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

РАЧУНАРСКА ГРАФИКА 

Карактеристике рачунарске графике (пиксел, 

резолуција, RGB и CMYK модели 

приказа боја, растерска и векторска графика). 

Рад у програму за растерску графику. 

Рад у програму за векторску графику. 

објасни принципе растерске и векторске графике и модела 

приказа боја; 

– креира растерску слику у изабраном програму; 

– креира векторску слику у изабраном програму; 

– користи алате за уређивање и трансформацију слике; 

– оптимизује креирану слику за приказ на различитим медијима; 

– одабере одговарајући формат записа слика; 

– креира једноставни веб-сајт на основу готових веб решења; 

– креира статичку веб-страну коришћењем HTML-a; 

– стилизује веб-страну коришћењем CSS-a. 

Увод у рачунарску графику 

(препорука: 1 час 

Пример програма за креирање и 

обраду растерске графике 

(препорука: 5 часова) 

Пример програма за креирање 

векторске графике 

(препорука: 4 часа) 

Готова веб дизајн решења (7) 

Веб дизајн (20) 

ГОТОВА ВЕБ ДИЗАЈН РЕШЕЊА 

Готова веб дизајн решења (WordPress, Weebly, 

Wix…). 

Блог, вики, електронски портфолио. 
ВЕБ ДИЗАЈН 
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Универзални принципи Веб дизајна. 

Основе HTML-a, основни елементи и атрибути. 

Стилови (CSS), основни селектори, својства и 

вредности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  предмета: Рачунарство  и  информатика 

Годишњи  фонд  часова: 1 час,   33 +33 

Разред: Четврти    

Циљеви  предмета : Циљ учења Рачунарства и информатике је стицање знања, владавање 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. 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни :Ученик користи ИКТ за свакодневну комуникацију, прикупљање и размену информација. 

Примењује поступке и правила безбедног понашања и представљања на мрежи, самостално претра- 

жује и проналази информације. Процењује могућности и ризике ИКТ у решавању једноставних проблема 

из свакодневног живота. Ученик уочава проблем, рашчлањује га, дефинише и спроводи кораке за његово 
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решавање уз примену адекватно одабраног софтверског алата. Коришћењем ИКТ ученик спроводи 

елементарне анализе података и графички представља добијене резултате. 

Средњи ниво Коришћењем ИКТ-а ученик примењује сложеније анализе података. Ученик разуме основне 

алгоритме, уме да их примени,комбинује их, и креира сопствене алгоритме за анализу серије/гру- 

пе података. Ученик правилно користи податке у погледу поверљивости и заштите интегритета података. 

Напредни ниво Ученик користи ИКТ за самостално решавање сложенијих проблема из свакодневног 

живота. Организује веће количине података на начин погодан за обраду. Примењује анализу и обраду 

података у реалним проблемима. Осмишљава стратегије анализа и обрада података у циљу извлачења 

релевантних информација из података. Изводи закључке на основу добијених резултата спро- 

ведених анализа. Примењује програме и стратегије за заштиту и спречавање злоупотребе дигиталног 

идентитета. 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му 

омогућавају да развије општу предметну компетенцију. Подразумевају способност за одговорно 

коришћење информационо-комуникационих технологија уз препознавање потенцијалних ризика и 

опасности. Специфичне компетенције обухватају способност за брзо, ефикасно и рационално 

проналажење информација коришћењем дигиталних уређаја, као и њихово критичко анализирање, 

складиштење и преношење и представљање у графичком облику 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

БАЗЕ ПОДАТАКА 

Основни појмови и примери база података. 

Креирање база података у конкретном СУБП. 

Упитни језик SQL за рад са базама. 

Упити, претраживање, сортирање, анализа, 

уметање, брисање и ажурирање 

(SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE). 

Администрација базе података, додела улога и 

дозвола 

објасни улогу базе података у савременим информационим 

системима; 

– креира базу и табеле коришћењем графичког интерфејса 

одабраног СУБП; 

– врши упите и обрађује податке; 

– администрира базом података на основном нивоу; 

објасни улогу базе података у савременим информационим 

системима; 

– креира базу и табеле коришћењем графичког интерфејса 

одабраног СУБП; 

– врши упите и обрађује податке; 

– администрира базом података на основном нивоу; 

БАЗЕ ПОДАТАКА 

Базе података (22 

Области савременог рачунарства 

(11) 

 

ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ РАЧУНАРСТВА 

Представљање актуелних области рачунарства 

(рачунарске мреже, интернет и веб, 

машинско учење, вештачка интелигенција, 
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роботика, ”big data”….). 

Сарадничка израда пројеката из одабране 

области.. 

Основни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  предмета: ФИЗИЧКО  И  ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи  фонд  часова: 2,  74 годишње 

Разред: Трећи   

Циљеви  предмета : Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да 

ученик континуирано развија знања, физичке способности и мото- 

ричке вештине у складу са вредностима физичког вежбања, потре- 

бама за очување и унапређивање здравља и даљег професионалног развоја  

 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни: Достиже и одржава оптималан ниво физичких способности.Ученик је оспособљен да води 

бригу о властитом здрављу и здра-вљу околине. Препознаје и разуме законитости утицаја физичког 
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вежбања на антрополошки статус. Спроводи физичко вежбање уз безбедносне, здравствено-хигијенске и 

организационо-техничке мере. Супротставља се свим облицима насиља у физичком васпи-ању, спорту и 

рекреативним активностима 

Средњи: Бира спортско-рекреативну активност у циљу одржавања и унапређивања физичких 

способности и здравља, у складу са соп-ственим потребама и интересовањима. У вежбању сарађује и по- 

маже другима поштујући индивидуалне разлике. Редовно вежба у  слободно време. 

Напредни ниво: Самоиницијативно примењује разноврсне програме и облике индивидуалног и 

колективног вежбања, уз поштовање индивиду-алних разлика учесника у телесном вежбању. Преузима 

одговор-ност за сопствене изборе када је реч о животном стилу (физичкаактивност, исхрана, ризична 

понашања и др) и процењује дугороч-не позитивне, односно негативне последице по здравље и квали- 

тет живота појединца, породице и окружења. 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

Основни нивоУченик зна функцију једноставних вежби и програма развоја моторичких способости; зна 

основну технику и тактику спортских грана; понаша се дисциплиновано поштујући мере безбедности у 

вежбању; зна да упореди вредности почетних и финалних резулта-та мерења моторичких способности у 

односу на референтне вред-ности 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 такмичењи- 

ма 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 
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са интересовањима учествује и помаже на школским такмичењима и другим манифестацијама. Користи 

физичку активност ради веће ефикасности учења  и елиминисања штетних професионалних утицаја. 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Тестирање ученика 

Кондициона припрема ученика (снага, брзина, 

издржљивост, гипкост, координација) 

Израда програма вежбања унапређивања 

моторичких способности 

бира и примењује вежбе, разноврсна природна и изведена 

кретања; 

− анализира и упореди резултате тестирања са вредностима за 

свој узраст; 

− сагледа сопствене моторичке и функционалне и примени 

вежбања у циљу њиховог 

побољшања; 

− сврсисходно примени усвојене моторичке вештине у 

различитим животним ситуаци- 

јама; 

− игра народни и друштвени плес; 

− примени основне принципе тренажног процеса и основне 

методе унапређивања 

моторичких способности; 

− одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима 

у просторима за 

вежбање; 

− решава конфликтне ситуације; 

– примени одговарајуће вежбе у складу са могућностима и 

потребама; 

− самостално коригује грешке у извођењу покрета и кретања; 

− учествује на одељењском, разредном и другим такмичењима; 

− помаже и учествује у организацији школских спортских 

манифестација; 

− користи могућности за свакодневну физичку активност; 

усклади исхрану са вежбањем; 

− примењује правила безбедности у различитим физичким 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

– теоријска настава (до 4 часа); 

– практична настава (70 часова). 

1. Атлетика (9); 

2. Гимнастика (9); 

3. Спортске игре и активности по 

избору: 

Футсал (8), 

Рукомет (8), 

Кошарка (8), 

Одбојка (8), 

Активност по избору ученика (8); 

4. Ритмика и плес (6); 

5. Полигони (5); 

6. Тестирање и мерење (5). 

Однос ученика према Физичком и 

здравственом васпитању 

који обухвата: 

– вежбање у адекватној спортској 

опреми; 

– редовно присуство и рад на 

часовима; 

– учествовање у ванчасовним и 

ваншколским активностима 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 

Усавршавање технике атлетских дисциплина – 

трчања, скокова удаљ и увис и 

бацања 

Четворобој 

Спортска гимнастика 

Основни садржаји 

Вежбе на тлу 

Прескоци и скокови 

Вежбе у упору 

Вежбе у вису 

Греда 

Гимнастички полигон 

Проширени садржаји 

Вежбе на тлу – сложенији састав 

Висока греда 

Прескок 

Коњ са хватаљкама 

Вежбе у упору – сложенији састав 
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Вежбе у вису – сложенији састав 

Спортске игре и активности по избору 

Спортске игре 

Рукомет, кошарка, одбојка, футсал 

Проширивање и продубљавање техничко-

тактичких способности ученика. 

Активности по избору 

Аеробик и други фитнес програми, стони тенис, 

бадминтон, оријентиринг, борења 

и др. 

Плес и ритмика 

Народн коло „Ужичко коло” 

Бечки валцер − усавршавање 

„Rock n roll” 

Народне игре и плес из средине у којој се школа 

налази 

Народна кола и плесови по избору 

Ритмички елементи и састави 

Полигони 

Комбиновани полигон у складу са савладаним 

моторичким садржајима 

активностима и преноси их 

друге учеснике у вежбању; 

− коригује последице дуготрајне седентарне активности, 

положаје, покрете и кретања 

који имају негативан утицај на здравље применом физичког 

вежбања; 

− редовно контролише своје здравље; 

− разликује позитиван и негативан утицај вежбања за 

репродуктивно здравље и приме- 

њује мере предострожности код себе и других; 

− не конзумира енергетске напитке, психоактивне и 

фармаколошке супстанце и друга 

недозвољена средства која имају штетан утицај на организам. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Физичко образовање 

Основни принципи тренинга 

Фитнес програми 

Тактика спортских игара 

Безбедност у вежбању 

Улога физичке оспособљености и моторичких 

знања у ванредним ситуацијама 

Могуће конфликтне ситуације у спорту и 

рекреацији 

Значај физичке оспособљености за рад и 

одбрану 

Примена информационих технологија у циљу 

продубљивање знања из спорта и 
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рекреације 

Здравствена култура 

Физичко вежбање, здравље, репродуктивно 

здравље и превенција болести 

Хипокинезија и њене последице 

Редовни лекарски прегледи као мера смањења 

ризика у вежбању и тренингу 

Исхрана и вежбање – последице неадекватих 

дијета и употреба дијететских 

производа 

Правилна употреба додатака исхрани 

Ризици и последице конзумирања енергетских 

напитака, психоактивних суспстанци и  

недозвољених  средстава  

 

 

 

 

 

Назив  предмета: ФИЗИЧКО  И  ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи  фонд  часова: 2,  66 годишње 

Разред: Четврти  

Циљеви  предмета : Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да 

ученик континуирано развија знања, физичке способности и мото- 

ричке вештине у складу са вредностима физичког вежбања, потре- 

бама за очување и унапређивање здравља и даљег професионалног развоја  

Опште  међупредметне  компетенције : Основни: Достиже и одржава оптималан ниво физичких способности.Ученик је оспособљен да води 

бригу о властитом здрављу и здра-вљу 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 васпи-ању, спорту и 

рекреативним активностима 

Средњи: Бира спортско-рекреативну активност у циљу одржавања и унапређивања физичких 
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способности и здравља, у складу са соп-ственим потребама и интересовањима. У вежбању сарађује и по- 

маже другима поштујући индивидуалне разлике. Редовно вежба у  слободно време. 

Напредни ниво: Самоиницијативно примењује разноврсне програме и облике индивидуалног и 

колективног вежбања, уз поштовање индивиду-алних разлика учесника у телесном вежбању. Преузима 

одговор-ност за сопствене изборе када је реч о животном стилу (физичкаактивност, исхрана, ризична 

понашања и др) и процењује дугороч-не позитивне, односно негативне последице по здравље и квали- 

тет живота појединца, породице и окружења. 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

Основни нивоУченик зна функцију једноставних вежби и програма развоја моторичких способости; зна 

основну технику и тактику спортских грана; понаша се дисциплиновано поштујући мере безбедности у 

вежбању; зна да упореди вредности почетних и финалних резулта-та мерења моторичких способности у 

односу на референтне вред-ности 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 такмичењи- 

ма 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. 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Тестирање ученика 

Кондициона припрема ученика (снага, брзина, 

издржљивост, гипкост, координа- 

ција) 

бира и примењује вежбе, разноврсна природна и изведена 

кретања; 

− анализира и упореди резултате тестирања са вредностима за 

свој узраст; 

− сагледа сопствене моторичке и функционалне и примени 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

– теоријска настава (до 4 часа); 

– практична настава (70 часова). 

Препоручени начини рада за развој 
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Примена природних и изведених облика 

кретања у функцији развоја физичких 

способности 

вежбања у циљу њиховог 

побољшања; 

− сврсисходно примени усвојене моторичке вештине у 

различитим животним ситуаци- 

јама; 

− игра народне и друштвене плесове; 

− примени основне принципе тренажног процеса и основне 

методе унапређивања 

моторичких способности; 

− изради индивидуални програм вежбања; 

− одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима 

у просторима за 

вежбање; 

− решава конфликтне ситуације; 

– примени одговарајуће вежбе у складу са могућностима и 

потребама; 

− учествује на одељењском, разредном и другим такмичењима; 

− помаже и учествује у организацији школских спортских 

манифестација; 

− користи могућности за свакодневну физичку активност; 

− усклади исхрану са вежбањем; 

− примењује правила безбедности у различитим физичким 

активностима и преноси их 

друге учеснике у вежбању; 

− коригује последице дуготрајне седентарне активности, 

положаје, покрете и кретања 

који имају негативан утицај на здравље применом физичког 

вежбања; 

физичких способности 

ученика: 

3. Развој снаге 

– без и са реквизитима, 

– у пару (два ученика), 

– на справама и уз помоћ справа. 

4. Развој гипкости (покретљивости) 

– без реквизита и са реквизитима, 

– у пару (два ученика), 

– уз коришћење справа. 

3. Развој издржљивости 

– трчања, 

– спортске игре, 

– прескакање вијаче, 

– плес. 

4. Развој координације 

– извођење координационих вежби у 

различитом ритму и 

променљивим условима. 

5. Развој брзине 

– једноставне и сложене кретне 

структуре изводити макси- 

малним интензитетом из различитих 

почетних положаја, 

изазване различитим чулним 

надражајима (старт из разли- 

читих положаја итд.); 

– штафетне игре; 

– извођење вежби максималном 

брзином 

Однос ученика према Физичком и 

здравственом васпитању 

који обухвата: 

– вежбање у адекватној спортској 

опреми; 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Атлетика 

Усавршавање технике атлетских дисциплина – 

трчања, скокова удаљ и увис и 

бацања 

Атлетско одељенско такмичење 

Спортска гимнастика 

Основни садржаји 

Вежбе на тлу 

Гимнастички полигон 

Проширени садржаји 

Вежбе на справама и тлу 

Спортске игре и активности по избору 

Спортске игре 

Рукомет, кошарка, одбојка, футсал – игра 

Активности по избору 

Аеробик, пилатес и други фитнес програми, 

стони тенис, бадминтон, оријентиринг, 

борења и др. 

Плес и ритмика 

Припрема за матурски плес 

Ритмички елементи и састави 

Полигони 

Комбиновани полигон у складу са савладаним 

моторичким садржајима 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Физичко образовање 

Основни принципи тренинга и израда 

индивидуалних програма вежбања 

Фитнес програми 

Безбедност у вежбању 
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Значај физичке оспособљености и моторичких 

знања за сналажење у ванредним 

ситуацијама 

Социолошки аспекти навијања у спорту 

Значај физичке оспособљености за рад, одбрану 

и послове у физичком васпитању, 

рекреацији и спорту 

Примена информационих технологија у 

физичком вежбању, спорту и рекреацији 

Здравствена култура 

Здравље, репродуктивно здравље, превенција 

болести и физичко вежбање 

Хипокинезија и њене последице на здравље 

Редовни лекарски прегледи као мера смањења 

ризика у вежбању и тренингу 

Последице неадекватих дијета и употреба 

дијететских производа 

Правилна употреба додатака исхрани 

Последице конзумирања енергетских напитака, 

психоактивних суспстанци инедозвољених 

средстава 

Основе прве помоћи 

– редовно присуство и рад на 

часовима; 

– учествовање у ванчасовним и 

ваншколским активностима 
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Назив  предмета: ФИЛОЗОФИЈА  

Годишњи  фонд  часова: 2;     74 часа  

Разред: Трећи  

Циљеви  предмета : Циљ учења Филозофије је да развијањем способности за  систематско, самостално, проблемски 

интонирано, рефлексивно, креативно и критичко мишљење ученицима омогући и олакша мисаоно и 

вредносно оријентисање у савременом свету, да их оснажи у формирању сопственог погледа на стварност 

и пружи им ослонац за промишљено и одговорно одлучивање и деловање 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни ниво: Ученик је у стању да интерпретира карактеристична питања и проблеме основних 

филозофских дисциплина у контексту одређених филозофских епоха, праваца и учења 

Средњи ниво: Ученик анализира проблемска чворишта филозофије и утицај идеја из најзначајнијих 

филозофских опуса на обликовање интелектуалних традиција и моралне и политичке  културе у Европи. 

Напредни ниво: Ученик је развио проблемски начин мишљења који одговара природи филозофије, 

њеним истраживачким методама и отворености за стално преиспитивање 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  1. Филозофско тумачење природе стварности, сазнања и 
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3 нивоа) Вредности 

2. Критичко мишљење и конструктивна комуникација 

3. Артикулација вредности и ставова 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

МИШЉЕЊЕ. САЗНАЊЕ И ЈЕЗИК 

Постанак логике као филозофске дисциплине 

Мишљење као предмет проучавања логике 

Форма и садржај, исправност и истинитост 

мишљења 

Извори, врсте и могућности сазнања 

Теорије истине 

Однос мишљења и језика; функције вербалног 

језика 

приступи изучавању мишљења на неемпиријски односно 

нормативни начин, каракте- 

ристичан за логику; 

– примењује методе и правила дефинисања и класификовања 

појмова у структурисању 

различитих знањa; 

– користи логичке форме, поступке и правила да анализира 

сазнајне процесе суђења и 

закључивања и одреди њихову ваљаност; 

– примерима илуструје различите функције језика и његову улогу 

у формирању и 

саопштавању мишљења; 

– користи апарат исказне и предикатске логике да симболички 

прикаже форму и исти- 

носне релације исказа; 

– решава различите проблеме применом логичке формализације, 

моделовања и алго- 

ритма; 

– примењује логичка правила и терминологију да у стандардној 

форми прикаже, анали- 

зира и евалуира аргументацију; 

– уочава типичне грешке у закључивању и доказивању са којима 

се сусреће у свакоднев- 

ној комуникацији и различитим медијима и избегава их у 

сопственом мишљењу; 

– користи термине епистемологије, логике и опште методологије 

да опише филозофски 

есеје, тестове различитог типа, 

усмено излагање, дијалог, 

дебату, пројектни рад, вођење 

портфолија 

ОСНОВНЕ ФОРМЕ МИШЉЕЊА 

Појам 

Садржај и обим појма 

Врсте појмова 

Односи међу појмовима 

Методе ближег одређивања појма: дефиниција, 

деоба и класификација 

Суд или исказ 

Поделе судова 

Односи међу судовима 

Исказна логика 

Закључивање 

Врсте закључивања:традиционална и савремена 

подела закључивања 

Непосредно закључивање 

Индуктивно закључивање 

Силогистичко закључивање: категорички и 

некатегорички облици силогизма, 
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полисилогизам и скраћени силогизам 

Предикатска логика 

Логичке грешке у закључивању 

приступ питањима сазнања; 

– анализира примере објашњења из емпиријских и теоријских 

наука и одређује разлику 

њихових логичких структура предмета и метода; 

– реконструише план неког научног истраживања и опише његове 

фазе, средства и 

употребу различитих метода и врста хипотеза; 

– процењује компаративне предности и ограничења примене 

индуктивног, дедуктивног 

и аналогијског закључивања у сазнању; 

– примени познавање структуре научног истраживања да 

систематизује знања стечена  у  различитим  областима 

ПРИМЕНА ЛОГИКЕ 

Аргументација 

Структура аргументације 

Врсте доказа 

Грешке у аргументацији 

Логика научног истраживања 

Карактеристике научног знањ 

Дедуктивна, индуктивна и абдуктивна метода у 

науци 

Логички проблем индукције 

Научне чињенице: методе емпиријског 

утврђивања чињеница 

Структура научног истраживања: проблем, 

хипотеза, провера 

Логичка структура и врсте научних објашњења 

Традиционално и савремено схватање научних 

закона; врсте закона 

Формулисање и провера теорија:функције 

теорија 

Научни системи – аксиоматски системи 

Класификације наука 

Филозофске контроверзе око питања напретка у 

науци 

 

ЛОГИКА ИЗМЕЂУ ФИЛОЗОФИЈЕ И НАУКЕ 

Истoријски развој и правци у логици 

Значај изучавања логике 
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Назив  предмета: ФИЛОЗОФИЈА  

Годишњи  фонд  часова: 2;   66  годишње  

Разред: Четврти   

Циљеви  предмета : Циљ учења Филозофије је да развијањем способности за  систематско, самостално, проблемски 

интонирано, рефлексивно, креативно и критичко мишљење ученицима омогући и олакша мисаоно и 

вредносно оријентисање у савременом свету, да их оснажи у формирању сопственог погледа на стварност 

и пружи им ослонац за промишљено и одговорно одлучивање и деловање 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни ниво: Ученик је у стању да интерпретира карактеристична питања и проблеме основних 

филозофских дисциплина у контексту одређених филозофских епоха, праваца и учења 

Средњи ниво: Ученик анализира проблемска чворишта филозофије и утицај идеја из најзначајнијих 

филозофских опуса на обликовање интелектуалних традиција и моралне и политичке  културе у Европи. 

Напредни ниво: Ученик је развио проблемски начин мишљења који одговара природи филозофије, 

њеним истраживачким методама и отворености за стално преиспитивање 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  1. Филозофско тумачење природе стварности, сазнања и 

Вредности 
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3 нивоа) 2. Критичко мишљење и конструктивна комуникација 

3. Артикулација вредности и ставова 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

ОДРЕЂЕЊЕ ФИЛОЗОФИЈЕ 

Појам филозофије 

Основни филозофски проблеми и дисциплине 

Однос филозофије и мита, религије, уметности и 

науке 

формулише филозофски релевантно питање и уочи филозофски 

проблем у неком 

тексту или феномену; 

– објасни због чега није могуће дати јединствено одређење тога 

шта је филозофија и 

чиме се она бави; 

– одреди место филозофије међу облицима духовне културе: мит, 

религија, наука, 

уметност; 

– пореди карактеристике, домене и могућности различитих 

извора и типова сазнања 

(чулног, разумског и умственог); 

– у прихватању сазнања и уверења предност даје рационалним 

разлозима у односу на 

друге ауторитете (откровење, традиција, мишљење већине); 

– анализира примере употребе различитих метода филозофског 

испитивања: дијалек- 

тичке, аналитичке, херменеутичке и феноменолошке, и процењује 

њихову специфич- 

ност у односу на научне методе; 

– служи се методама критичког читања текста и стручном 

терминологијом у артикули- 

саном приказу неке филозофске позиције; 

– у комуникацији са другима презентује, усмено или писмено, и уз 

употребу одговарају- 

ћих ИКТ средстава, идеје и аргументе на јасан, информативан и 

кохерентан начин, не 

намећући их другима; 

дијалошки приступ 

аналитички приступ 

комбиновање и смењивање 

разноврсних 

облика рада – фронталног и 

индивидуалног, тимског или рада у 

паровима  

-коришћење електронских медија и 

материјала 

АНТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА 

Проблем бића, мноштва и кретања 

Значај супротности за тумачење природе 

Проблем истине и привида (знање, мнење) 

Реторика и дијалектика 

Метафизичка одређења стварности 

Знање, добро, врлина 

Проблем идеалног друштвеног поретка 

(праведност) 

Питање индивидуалне среће 

СРЕДЊОВЕКОВНА ФИЛОЗОФИЈА 

Улога филозофије у формирању хришћанског 

учења 

Однос вере и разума – континуитет и 

дисконтинуитет с античком филозофијом 

Платоновска и аристотеловска традиција у 

филозофији средњег века (проблем 

универзалија, докази о постојању бога, 

схоластика, ренесанса) 

 

ФИЛОЗОФИЈА НОВОГ ДОБА 

Схватање човека, природе и друштва у 

ренесансној и нововековној филозофији 

Нови концепт науке и знања – рођење модерне 
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науке (научна метода) 

Проблем супстанције 

Питање поузданог извора сазнања (емпиризам 

– рационализам) 

Границе сазнања – Кантова критика сазнајних 

моћи 

Начела разума у праву и политици 

(просвећеност, либерализам) 

Ум и слобода (Кант) 

Од трансценденталног ка апсолутном субјекту 

Умна синтеза стварности (спекулативни 

идеализам, марксизам 

– ситуира решења филозофских проблема, дебате и аргументе у 

историјски контекст и 

одређује њихов утицај на светоназор одређене епохе; 

– прикаже на примерима карактеристичне проблеме појединих 

филозофских дисципли- 

на (метафизика, епистемологија, логика, етика, естетика, 

политичка филозофија 

интерпретира проблеме, ауторске опусе и теорије који су 

репрезентативни за историј- 

ски развој филозофије; 

– процењује значај различитих метафизичких и епистемолошких 

схватања за формира- 

ње модерног научног приступа изучавању природе, човека и 

друштва; 

– користи идеје филозофски утемељеног умећа живљења (нпр. 

античких концепција 

умерености и еудајмоније) да конципира, практикује и 

промовише здрав и еколошки 

стил живота; 

– препознаје и избегава симплификације, предрасуде, 

стереотипије и уобичајене софи- 

зме у аргументацији; 

– аргументовано расправља о питањима културних и друштвених 

вредности и идеоло- 

шких оријентација у савременом друштву; 

– у дискусији разликује претпоставке и карактер сазнајног, 

моралног и естетског 

расуђивања, и у расправи о вредностима респектује принципе 

конзистентног логичког 

мишљења, коректног аргументовања и основне етичке вредности; 

– изводи практичне импликације одређене вредносне позиције и 

процењује њену реле- 

вантност или универзално важење неког етичког принципа у 

свакодневном контексту; 

– формулише (на подстицај филозофске лектире) властито 

САВРЕМЕНА ФИЛОЗОФИЈА 

Критика метафизике као заједничко полазиште 

различитих праваца у савременој 

филозофији 

Однос према наслеђу европске рационалности 

Егзистенција као питање слободе избора и 

одговорности 

Однос филозофије и науке: позитивизам, 

феноменологија, критички рационализам 

Језичка и логичка анализа као нови кључ 

филозофије: херменеутика, филозофија 

језика 

Проблеми савремене политичке филозофије: 

демократија, тоталитаризам, контрола 

и моћ, друштвена правда 

Примењена етика као филозофски приступ 

проблемима савременог света и свакодневног  

живота 
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становиште о одређеном 

вредносном питању у толерантној расправи са другима или у 

аргументованом писа- 

ном приказу (есеју); 

– расуђује о кључним димензијама и циљевима научног знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета: Социологија 

Годишњи фонд часова: 66 

Разред: четврти 

Циљеви предмета: -овладавање основним социолошким појмовима, теоријама, принципима 

-разумевање сложености друштва на локалном и глобалном нивоу 
-уочавање фактора који делују у друштву и њихову међузависност 
-развијање вештина за одговорно учешће у друштвеном животу 
-развијање критичког мишљења и промишљања о односу појединца, институција и друштва, о 
проблемима глобалног и српског друштва, начинима на који насстају и како се могу решити 

Опште међупредметне 
компетенције: 

Основни:-ученик ће знати да препозна основне социолошке појаве и процесе 

-разумеће сложеност и међузависност друштвених односа и процеса и њихових социјалних, 
економских, политичких, културних, етничких, верских и других специфичности 

Средњи:-развијање способности за разумевање и критичко просуђивање друштвених 

појава 
-развија свест о разноврсности култура, вредности и ставова уз уважавање разлика 
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Напредни ниво:-повезује социолошка знања са знањима других наука 
-располаже функционалним знањима за одговорно учешће у савременом друштву 
-развија аргументовани дијалог 
-изражава свој и поштује идентитет другог 

Специфичне предметне 

компетенције: 
Основни:-ученик стиче знања о основним социолошким појмовима, теоријама и 

истраживачким методама 
-препознаје друштвене проблеме у свом окружењу 
Упознаје облике и чиниоце друштвеног раслојавања,транзиције, медија 

Средњи:објективно анализира и вреднује друштвене догађаје и појаве- 
Корити истраживачке технике за извоћење социолошких истраживања 
Напредни ниво:-препознаје друштвене проблеме у свом окружењу и покреће питања 
за решавање истих 
-критички усваја информације о друштву и одваја небитне од важних чињеница 
-развија осећај вредности према владавини права, солидарности 

Тема 
1.Шта је социологија 

Различити облици сазнања о 
друштву 
Научни поглед на друштво 
Hастанак и развој социологије 
Предмет социологије 
Различити приступи 
проучавању друштва 
Социолошке теорије 
Метод социологије 
Фазе социолошког 
истраживања 
Социологија и свакодневни 
живот 
 

Исходи: 
-зна да објасни појам друштва, друштвене појаве и друштвени 

детерминизам 
-зна различите облике сазнања о друштву 

-упознат је са научним погледом на друштво 
-зна предмет социологије 
-познаје основне идеје социолошких теорија 
-зна и примењује методе и фазе социолошког истраживања 
-зна везу социологије и свакодневног живота 

2.Појединац, култура и 
друштво 
Биолошки, психолошки и 
социјални чиниоци 

-препознаје биолошку, психолошку и социјалну условљеност 

друштвености 
-зна и препознаје елементе идентитета и културе 
-уважава  индивидуалне, друштвене и културне различитости 
-препознаје значај и врсте норми 
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друштвености 
Идентитет 
Род, пол и сексуалност 
Појам и елементи културе 
Језик и симболи 
Норме и вредности 
Социјализација 
Обичај, морал и право 
Супкулутура/контракултура 
Врсте културе 

-зна врсте културе и функције поткултуре и контракултуре 

3.Систем и организација 
друштва 
Појам друштвеног система 
Друштвена улога и положај 
Друштвене групе 
Формалне и неформалне 
организације 
Бирократске организације 
Друштвене институције 

-разуме појам и  

елементе друштвеног система 

-препознаје своје друштвене улоге и друштвени положај 

-зна да препозна одлике појединих друштвених група, установа и 
организација 

4.Друштвена структура 
Системи стратификације 
Класно-слојна структура 
Друштвена неједнакост 
Сиромаштво 
Друштвена покретљивост 
Покретљивост у Србији 

-разуме системе друштвеног раслојавања, неједнакости, 
сиромаштва, као и узроке и последице истих 
-разуме појам и врсте друштвене покретљивости 

5.Друштвена промена и 
друштвени сукоби 

Историјски типови друштва 
Узроци промена 
Теорије о променама 
Друштвени покрети 
Сукоби – извори и функције 
Тероризам 

-зна историјске типове друштва 

-препознаје узроке промена, теорије о друштвеним променама 
-зна друштвене покрете 
-препознаје изворе и функције сукоба, као и тероризма 

6.Глобализација и транзиција 
Димензије глобализације 

-зна димензије и различита схватања глобализације, али заузима и 

критички ствав према истој 
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Дебате о глобализацији 
Теорије о глобализацији 
Глобално ризично друштво 
Глобално цивилно друштво и 
људска права 
Флуидно друштво 
Транзиција 
 

-образложи добре и лоше стране информационих технологија 
-препознаје обележја глобалног, ризичног и цивилног  друштва 
-зна људска права 
-препознаје обележја транзиције 

7.Становништво и еколошки 
проблеми 
Теорије о демографским 
променама 
Савремене миграције 
Избеглиштво 
Популациона политика 
Екологија и еколошка криза 
Одрживи развој 

-зна предмет и  

задатке демографије 
-упоређује и анализира демографска кретања у савременом свету и 
Србији 
-зна одлике савремених миграција и избеглиштво као сталан глобални 

процес 
-зна мере популационе политике 
-препознаје еколошке проблеме у свету и свом окружењу, као и узроке 
истих 
-зна суштину одрживог развоја 

8.Град и насеља 
Типови насеља 
Настанак и развој града 
Урбанизација и проблеми 
модерних градова 
Урбанизација у Србији 
Глобални градови 
Градови будућности 

-ученик ће знати  типове насеља, настанак и развој града 

-знаће одлике, узроке и последице урбанизације и проблеме модерних 
градова, са акцентом на Србију 

9.Рад и економски аспекти  
Појам рада 
Подела рада 
Технологија и рад 
Промене у организацији 
производње 
Прекаријат 
Тржиште 
Новац 
Предузетништво 

-упознат је са економским аспектима друштва, препознаје улогу 

економских институција у савременим друштвима,  као и са променама 
у организацији производње 
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10.Политика 
Шта је политика 
Моћ, власт, држава (облици 
владавине) 
Право и хијерархија правних аката 
Устав као јемство слободе 
Обележја правне државе и 
владавине права 
Култура људских права 
Демократија (сувереност, избори, 
непосредна и представничка 
демократија) 
Актери политичог живота 
(партије, интересне групе, 
политички покрети, јавно 
мњење) 
Политичка култура 
Идеологије – појам и врсте 

-зна да објасни  
појмове:политика, моћ, власт, држава, облици владавине 
-зна хијерархију правних прописа, обележја правне државе, демократије 
-зна актере политичког живота 
-зна одлике и врсте политичких култура 
-зна врсте идеологија 

11.Медијска комуникација 
Новине, радио и телевизија 
Интернет и друштвене мреже 
Теорије о медијима 
Медијска писменост 
Медијски империјализам 

-зна врсте медија 
-зна шта је медијска писменост и медијски империјализам 
-аргументовано расправља о функцији и утицају масовних медија 
-препознаје механизме медијске манипулације 

12.Нације и национализам 
Етничка група, нација 
Нација као културна и политичка 
заједница 
Типови национализма 
Националне мањине 

-препознаје одлике етничкиг група 

-зна одлике нације као културне и политичке заједнице 
-зна типове национализма 
-зна одлике националних мањина 

13.Религија 
Шта је религија 
Функције религије 
Монотеистичке религије 
Секуларизација 
Религијски фундаментализам 
Оживљавање религија 

-ученик зна социолошко одређење, врсте  и функције религије 
-зна да објасни појмове секуларизације, религијског 
фундаментализма, али и оживљавање религије 
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14.Породица 
Брак, породица, домаћинство 
Функције породице 
Феминистичке теорије о 
породици 
Насиље у породици 
Криза брака и породице? 
Љубав 

-зна одлике и  
функције брака и породице, као и историјски развој истих 
-дискутује о будућности породице 

15.Девијантност 
Девијантно понашање 
Теорије о девијантном понашању 
Криминал 
Малолетничка делинквенција 
Облици зависности 

-зна да препозна врсте, облике , узроке и последице девијантног 
понашанја, као и теорије о истима 
-знаодлике малолетничке делинквенције и облике зависности 

16.Млади у савременом друштву 
Образовање 
Слободно време 
Друштвени активизам 
Комуникација 
Однос између генерација 

-препознаје одлике, улоге и положај младих у Србији 
-уочава однос између генерација 
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Назив  предмета: Историја 

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: TРЕЋИ   

Циљеви  предмета :  

Циљ учења Историје је да ученик, изучавајући историјске 

догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање 

савременог света, развије вештине 

критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и 

националном идентитету, културно-историјском наслеђу, поштовању људских права и културних 

различитости, друштву и држави у 

којој живи. 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни: 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). 
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Средњи: Ученик развија посебна историјска знања и нарочито аналитичке вештине компарације 

различитих извора информација, 

процењујући њихову релевантност, објективност и комплексност. 

Веома важну димензију наставе историје представља разумевање 

функционисања савременог света, његових историјских корена и 

оних појава које својим дугим трајањем обликују садашњицу. 

 

Напредни ниво: Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексније историјске, као и 

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

историјских извора. 

Ученик је у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде на 

савремено друштво, људска права и политичко окружење, да аргументовано води дебату уз 

међусобно уважавање, неговање толеранције и унапређивање интеркултуралног дијалога, као и 

да 

писмено и графички приказује резултате свог истраживања уз коришћење одговарајућих 

компјутерских програма. 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

Основни ниво 

Именује најважније историјске догађаје, појаве, процесе и 

личности, ученик 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, 
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политичке и друштвене промене у историји, чиме се боље оријентише кроз историјско време, 

историјски и савремени геополитички простор. Процењује релевантност и квалитет различитих 

извора информација преко којих се формира слика о појединим 

историјским или савременим феноменима. Повезује поједине процесе, појаве и догађаје из 

националне, регионалне и опште историје. Развија и надграђује своје различите идентитете. 

 

Напредни ниво 

Анализира и критички просуђује поједине историјске догађаје, појаве и процесе из националне, 

регионалне и опште историје, као и историјске и савремене изворе информација. Унапређује 

функционалне вештине употребом различитих рачунарских програма неопходних за 

презентовање резултата елементарних историјских истраживања заснованих на коришћењу 

одабраних извора 

и историографске литературе. Продубљују разумевање прошлости 

анализирањем савремених, пре свега друштвених и културолошких појава и процеса у 

историјском контексту 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 
ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА 

Хронологија и простор – основне одлике 

периода 

од Индустријске револуције до завршетка Првог 

светског рата. 

Историјски извори, њихова специфичност и 

сазнајна вредност (материјални, писани, аудио 

и 

визуелни – фотографија, филм). 

Историјске перспективе – примена концепта 

мулти- 

перспективности; слика „другог” 

Ученик ће бити у 
стању да: 
идентификује узроке и последице историјских догађаја, појава и 
процеса из опште 
и националне историје; 
− анализира историјске догађаје и појаве на 
основу доступних визуелних, аудио-визуелних извора и 
статистички-табеларно 
обрађених података; 
− наведе типове државних уређења у периоду новог века; 
− користи хронолошке одреднице и 
исправним хронолошким редоследом 
наводи кључне догађаје, појаве, процесе 
и личности; 
− у усменом и писаном излагању користи 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: 

илустрација, шема, графикона, 

ППТ 

Посета локалном музеју и 

културно-историјским 

споменицима, историјском 

архиву, ако је могуће, а ако није, 

виртуелна посета музеју, 

локалитету... 

Увођење ученика у главне 

појмове и основе историјског 

истраживања( хронологија, 
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основне научне и историјске појмове; 
− пореди изворе различите сазнајне вредности и процени њихову 
релевантност за 
истраживање; 
− примењује основну методологију у елементарном историјском 
истраживању и 
резултате презентује у усменом, писаном, 
или дигиталном облику; 
− анализира специфичности и утицај 
међународних односа на положај држава 
и народа; 
− на основу датих примера изводи закључак 
о повезаности појава и процеса из националне историје са 
појавама и процесима 
у регионалним, европским и светским 
оквирима;− анализира положај и начин живота деце, 
жена и мушкараца, припадника различитих друштвених слојева и 
мањинских 
група у у новом веку; 
− учествује у организовању и спровођењу 
заједничких активности у школи или локалној заједници које 
подстичу друштвену 
одговорност и неговање културе сећања; 
− користи сазнања из других научних 
области, ради потпунијег сагледавања 
историјских појава и процеса; 
− анализира развој и промене државних 
институција у новом веку; 
− препозна историјске корене савремених 
институција и друштвених појава; 
− наводи најважније одлике српске државности у новом веку; 
− идентификује најважније друштвене 
групе, њихове улоге и односе у периоду 
новог века; 
− анализира структуру и особености српског друштва и уочава 
промене изазване 

анализа, континуитет, 

реконструкција) прво теоријски, а 

потом и практично, применом на 

примерима, а потом и 

самостално, давање примера од 

стране ученика. 

Вежбање прикупљања и 

разврставања ист.извора на датим 

примерима, њихова анализа, 

сазнајна вредност и примена у 

истраживању.Препознавање 

предрасуда, стереотипа, 

пропаганде и других видова 

пристрасности. Обезбеђивање 

корелације са сродним 

предметима: географија. 

Стално коришћење историјске  

карте и историјског атласа 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког 

материјала:илустрација, табела,  

ППТ, питања. 

Коришћење Заводовог 

уџбеника,тестова, видео записа са 

питањима, ППТ и др. 

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ, САВЕЗИ И 

КРИЗЕ 

Међудржавни односи 

Наполеонови ратови 

Револуције 1848/49. 

Кримски рат 

Грађански рат у САД 

Припремање наставника за 

часове, водећи рачуна о 

особеностима одељења. 

Користити разноврсне 

технике/методе и облике рада. 
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Империјализам 

Блоковске поделе и савези великих сила 

Источно питање 

Ратови за српско национално ослобођење у 19. 

веку 

Балкански ратови 

Велики рат 

политичким и економским процесима у 
периоду новог века; 
− наведе специфичности друштвених појава, процеса, политичких 
идеја, ставова појединаца и група насталих у новом веку; 
− анализира, на примерима, процес настанка модерних нација; 
− повезује појаву нових идеја, научног, 
технолошког и културног напретка са променама у друштву, 
привреди, образовању 
и начину живота; 
− уочава утицај и улогу књижевних и уметничких дела на 
формирање националног 
идентитета у прошлости; 
− уочава важност одређених историјских 
догађаја и личности кроз истраживање 
меморијала у локалној заједници, доприносећи неговању културе 
сећања; 
− препознаје и пореди различита виђења 
једне историјске појаве, личности или 
догађаја на основу тумачења историјских 
извора; 
− уочава историјске промене, поређењем 
политичке карте савременог света са историјским картама; 
− уочава везу између развоја српске државности током новог века 
и савремене 
српске државе; 
− препозна пропаганду, стереотипе и 
идеолошку позицију у историјском извору 
и формулише став који се супротставља 
манипулацији; 
− анализира утицај представа о прошлости 
на формирање модерног националног 
идентитета; 
− илуструје примерима значај прожимања 
различитих народа, култура и цивилизација; 
− утврди условљеност настанка и развоја 
одређене врсте комуникације историјским 
контекстом; 

 

 

ДРЖАВА И ИНСТИТУЦИЈЕ 

Типови државних уређења 

Монархија 

Република 

Револуције и њихове тековине 

Уставност 

Структура, унутрашње уређење и институције 

Скупштина и парламентаризам 

Законодавство, државна управа и војска 

Односи државе и цркве, секуларизација 

Стварање националних држава и нестанак 

импе- 

рија 

Стварање модерне српске државе 

Српски народ под страном влашћу 

Српска Војводина 

Независност Србије и Црне Горе 

Развој српске државности и уставности 

Кнежевина Србија 

Краљевина Србија 

ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

Типови друштвених уређења и односа 

Укидање феудалних односа 

Друштвени слојеви и групе – грађанство, сеља- 

штво, радништво 

Прва и Друга индустријска револуција 

Идеје и идеологије – либерализам, 
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национализам, 

расизам, социјализам, комунизам 

Грађанска и политичка права 

Аболиционизам 

Капитализам 

Специфичности српског друштва и привреде 

− изводи закључак о променама у политици, 
друштву, привреди и култури, које су 
настале услед развоја комуникације; 
− идентификује последице различитих 
врста комуникација на свакодневни живот 
људи у прошлости и данас. 

КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ 

Религија и атеизам 

Просветитељство 

Бел епок 

Наука, техника и технологија 

Образовање 

Књижевност и уметност 

Медији 

Породични и родни односи 

Грађанска култура 

Социјална заштита 

Брига о здрављу 

ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА – 

КОМУНИКАЦИЈА НЕКАД И САД 

Историјски контекст, потребе друштва и 

појединца, 

средства, инфраструктура, врсте (културна, 

економска, политичка, научно-технолошка), по- 

следице (интеркултурне, геополитичке, 

економске, 

еколошке) 
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Назив  предмета: Историја 

Годишњи  фонд  часова: 66 

Разред: Четврти  

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  
тексту, пројекат, посете 
одређеним  институцијама, тест, 
екскурзија... 

ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА 
Хронологија и простор – основне одлике 
периода 
од завршетка Првог светског рата до наших 
дана. 
Историјски извори, њихова специфичност и 
сазнај- 
на вредност (материјални, писани, аудио, 
визуелни, 
усмена сведочанства, дигитални). 
Разумевање етичке димензије историје 
(историјска 
емпатија, култура сећања, историјска 
одговорност, 
етичко просуђивање осетљивих историјских 
фено- 
мена и догађаја), слика „другог” 

Ученик ће бити у стању да: 
− идентификује узроке и последице историјских догађаја, појава и 
процеса из опште 
и националне историје; 
− анализира историјске догађаје и појаве на 
основу доступних писаних, визуелних, 
аудио-визуелних и усмених извора и статистички-табеларно 
обрађених података; 
− критички процењује сазнајну вредност и 
веродостојност усмених сведочанстава, 
као и писаних, визуелних, аудио-визуелних и електронских 
историјских извора; 
− анализира утицај међународних односа на 
положај држава и народа у прошлости и 
препознаje га у савременим историјским 
процесима; 
− наведе специфичности друштвених, економских и државних 
уређења у периоду 
савремене историје; 
− препозна последице различитих врста 
еманципације и дискриминације у друштву током периода 
савремене историје; 

Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала: 
илустрација, шема, графикона, ППТ 
Посета локалном музеју и културно-
историјским споменицима, 
историјском архиву, ако је могуће, а 
ако није, виртуелна посета музеју, 
локалитету... 
Увођење ученика у главне појмове и 
основе историјског истраживања( 
хронологија, анализа, континуитет, 
реконструкција) прво теоријски, а 
потом и практично, применом на 
примерима, а потом и самостално, 
давање примера од стране ученика. 
Вежбање прикупљања и 
разврставања ист.извора на датим 
примерима, њихова анализа, 
сазнајна вредност и примена у 
истраживању.Препознавање 
предрасуда, стереотипа, пропаганде 
и других видова пристрасности. 

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ, САВЕЗИ И КРИЗЕ 
Последице Великог рата 
Револуције у Русији и Европи 
Настанак југословенске државе 
Други светски рат 
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Ратни злочини 
еноцид, Холокауст, геноцид над Ромима, 
геноцид 
над Србима у НДХ (Аушвиц, Јасеновац, 
Сајмиште, 
гета...) 
Хладни рат 
Блоковске поделе 
Деколонизација 
Мировне и међународне конференције 
Међународне организације (Друштво народа, 
ОУН) 
Југословенска држава у међународним 
односима 
Грађански ратови, кризе и међународне 
интервен- 
ције 
Распад југословенске државе и 
међунационални 
сукоби (интернационализација сукоба, настанак 
нових држава, НАТО бомбардовање Републике 
Српске и Савезне Републике Југославије, питање 
статуса Косова и Метохије) 
Међународни тероризам 
Савремени конфликти и кризе 

− илуструје примерима утицај научно-технолошког развоја на 
промене у друштву, 
економији и природном окружењу; 
− идентификује демографске, социјалне 
и културолошке промене као последице 
процеса глобализације; 
− анализира, на основу одабраних историјских извора и 
литературе, различита 
тумачења истог историјског догађаја или 
појаве; 
− препозна пропаганду, стереотипе и 
идеолошку позицију у историјском извору 
и формулише став који се супротставља 
манипулацији; 
− изрази ставове, засноване на историјским 
аргументима, уважавајући туђе мишљење; 
− критички се односи према информацијама из медија користећи 
се историјским 
знањима и вештинама; 
− објасни разлику између методолошки 
утемељених и ненаучних интерпретација 
прошлости, које су узрок појаве историјског ревизионизма; 
− препознаје основне карактеристике различитих идеологија у 
периоду савремене 
историје; 
− анализира промене историјског простора 
поређењем политичке карте савременог 
света са историјским картама других 
епоха; 
− пореди одлике српске државности 19. и 
20. века и српске државе у 21. веку; 
− сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом историјском 
контексту и 
заузме аргументован став према њима и 
њиховој улози; 
− анализира повезаност појава из политичке, друштвене, 
привредне и културне 

Обезбеђивање корелације са 
сродним предметима: географија. 
Стално коришћење историјске  карте 
и историјског атласа 
Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала:илустрација, 
табела,  ППТ, питања. 
Коришћење Заводовог 
уџбеника,тестова, видео записа са 
питањима, ППТ и др. 

ДРЖАВА И ИНСТИТУЦИЈЕ 
Стварање националних држава и нестанак 
импе- 
рија 
Типови државних уређења 
Монархија 
Република 
Револуције 
Структура, унутрашње уређење и институције 
Скупштина и парламентаризам 
Законодавство, државна управа и војска 
Односи државе и цркве, секуларизација 
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Демократија и тоталитаризам 
Развој српске и југословенске државности и 
уставности 
Краљевина СХС/Југославија 
ФНРЈ/СФРЈ 
СРЈ, Државна заједница Србија и Црна Гора 
Република Србија 
Република Српска 

 

историје на конкретним примерима; 
− идентификује основне карактеристике 
и предуслове настанка тоталитарних 
идеологија и наводи њихове последице у 
историјском и савременом контексту; 
− осмисли, спроведе и презентује резултате 
самосталног истраживања заснованог 
на одабраним историјским изворима и 
литератури, користећи ИКТ; 
− образложи смисао неговања сећања на 
догађаје и личности из прошлости; 
− истражи меморијалне споменике у локалној средини и у 
сарадњи са локалном 
заједницом учествује у организовању и 
спровођењу заједничких школских активности везаних за развој 
културе сећања; 
− излаже ставове, засноване на методолошки утемељеним 
аргументима, о осетљивим историјским питањима и појавама; 
− образложи утицај историјских догађаја, 
појава и процеса на креирање и јачање 
националног и културног идентитета у 
периоду савремене историје; 
− користи сазнања из других научних 
области, ради потпунијег сагледавања 
историјских појава и процеса; 
− наведе специфичности друштвених појава, процеса, политичких 
идеја, ставова 
појединаца и група у историјском периоду 
савременог доба; 
− наведе примере утицаја популарне 
културе и уметничких достигнућа на 
обликовање савременог друштва; 
− идентификује узроке, елементе и последице историјских сукоба 

ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ ФЕНОМЕНИ И 
ОДНОСИ 
Идеје и идеологије – либерализам, 
национализам, 
расизам, антисемитизам, социјализам, 
комунизам, 
фашизам, нацизам, 
популизам, неолиберализам 
Типови друштвених уређења и односа 
Друштвени слојеви и групе – грађанство, сеља- 
штво, радништво 
Либерални капитализам 
Социјализам – друштвени и економски систем 
Економске кризе 
Људска и мањинска права 
Покрети еманципације 
Глобализација 
Транзиција 
Трећа и Четврта индустријска револуција 
(дигитал- 
на револуција) 
Специфичности српског и југословенског 
друштва 
и економије 
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КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ 
Религије и атеизам 
Наука, техника и технологија 
Образовање 
Књижевност и уметност 
Медији 
Популарна култура 
Породични и родни односи 
Демографске промене 
Социјална заштита 
Брига о здрављу и животној средини 

и ратова и 
дискутује о могућим начинима превенције 
конфликата; 
− објасни значење појмова геноцид и 
Холокауст; 
− изведе закључке о узроцима, току и 
последицама ратова условљених распадом 
СФРЈ користећи изворе различитог порекла и сазнајне вредности; 
− препозна, на примерима из савремене 
историје, важност поштовања људских 
права; 
− наведе примере како су идеје о родној, 
верској и етничкој равноправности утицале на савремене 
политичке прилике и 
развој друштва; 
− пореди права појединаца и друштвених 
група у истој епохи на различитом простору, као и током 
различитих епоха на истом 
простору; 
− идентификује историјске предуслове 
развоја индивидуалних и колективних 
права и наводи примере њиховог кршења 
у прошлости и данас; 
− наведе механизме заштите људских права 
(институције, декларације, организације) 

ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА – ПРАВА 
ПОЈЕДИНЦА И ГРУПА НЕКАД И САД 
Права појединца и друштвених група у 
различитим 
цивилизацијама и историјским епохама 
Развој и статус индивидуалних и колективних 
права од 19. века до данас (мањинске групе, 
угро- 
жавање, дискриминација, међународни 
механизми 
заштите права, декларације и конвенције, ОУН и 
Савет Европе) 
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Назив  предмета: Географија 

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Трећи  

Циљеви  предмета : Циљ учења Географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и 

осећање припадности држави Србији, разумевањe суштине промена у свету, неговањe и стицањe 

моралних вредности, еколошке културе, одрживог развоја, етничке и верске толеранције које ће 

му помоћи у професионалном и личном развоју. 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни: Примењује и тумачи различите изворе са географским информацијама (географска 

карта, географски модели, ГПС, часописи, научно-популарна 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: 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. 

 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

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 друштвено-економски 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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Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ У 

ЕВРОПИ 

Балканско полуострво и Подунавље. 

Физичко-географски положај. 

Друштвено-географски положај. 

Територија и границе Србије. 

 реализује истраживачки пројекат на задату тему; 

упоређује различите географске изворе информација 

и процењује њихову поузданост и препознаје могуће 

грешке; 

 анализира утицај природних услова на друштвено-

географски развој Балканског полуострва и 

Подунавља; 

 установи сличности и разлике географског положаја 

Србије и суседних држава; 

активност на часу, допринос 

групном раду, израда домаћих 

задатака, кратки тестови, 

познавање географске карте. 

ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Рељеф. 

Клима. 

Воде. 

Земљиште. 

Биогеографске зоне. 

 установи сличности и разлике географског положаја 

Србије и суседних држава; 

 објашњава физичко-географске елементе простора 

Србије у смислу генезе, типологије и њихових 

општих карактеристика; 

активност на часу, допринос 

групном раду, израда домаћих 

задатака, кратки тестови, 

познавање географске карте. 

ДРУШТВЕНО-ГЕОГРАФСКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Становништво. 

Насеља. 

Привреда. 

 вреднује утицај географских фактора на демографски 

развој, размештај становништва, насеља и привреде у 

Србији; 

 анализира узроке и последице актуелног стања 

развоја привреде у Србији; 

активност на часу, допринос 

групном раду, израда домаћих 

задатака, кратки тестови, 

познавање географске карте. 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА СРБИЈЕ 

Принципи регионализације. 

Политичко-административни принцип 

регионали- 

зације. Географска регионализација. 

Београдска регија. 

Војводина. 

Косово и Метохија. 

 дефинише принципе регионализације и доводи их у 

везу са савременим просторно-функционалним 

развојем Србије; 

 изводи закључке о узајамном односу физичко-

географских и друштвено-географских одлика на 

развој Србије и регионалних целина; 

 помоћу општих и тематских географских карата 

демонстрира регионалне специфичности развоја 

становништва, привреде и насеља Србије и њених 

активност на часу, допринос 

групном раду, израда домаћих 

задатака, кратки тестови, 

познавање географске карте. 
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Шумадија. 

Западно Поморавље. 

Велико Поморавље. 

Јужно Поморавље. 

Источна Србија. 

Западна Србија. 

Старовлашко-рашка висија. 

Ибарско-копаонички крај. 

Осовине развоја. 

Неразвијена подручја. 

Заштићена подручја. 

географских регија; 

 разликује просторе који имају својство осовине 

развоја у односу на неразвијена подручја; 

 предвиђа ефекте заштите природних добара на 

животне и привредне активности људи; 

 анализира успешне примере одрживог развоја у 

различитим областима и предлаже решења за 

примену одговарајућих модела у својој локалној 

средини; 

СРБИ ВАН СРБИЈЕ 

Срби у региону. 

Срби у дијаспори. 

Организација и активности српске 

дијаспоре. 

Република Српска. 

 изводи закључке о узроцима и последицама 

историјских и савремених миграција на просторни 

размештај Срба у региј и у свету; 

 упоређује положај националних мањина у Србији и 

положај Срба у земљама регије; 

 процењује утицај различитих институција на очување 

националног идентитета Срба ван Србије; 

 објашњава географски положај, физичко-географске, 

друштвено-географске и регионалне одлике 

Републике Српске. 

активност на часу, допринос 

групном раду, израда домаћих 

задатака, кратки тестови, 

познавање географске карте. 
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                                                                                            ИЗБОРНИ  ПРОГРАМИ 

 

Назив  предмета: Немачки језик 

Годишњи  фонд  часова: 37 + 18,5 / теорија + вежбе 

Разред: трећи 

Циљеви  предмета : Развијање комуникативне компетенције, оспособљавање за писану и усмену комуникацију на немачком 

језику, развијање сазнајне и интелектуалне способности, као и хуманистичких, моралних и естетских 

ставова. 

 

Тема  

Препоручени садржаји 

Исходи  

Ученик после обрађене теме уме да: 

Начин  реализације  

 

 

DIE POLITIK UND ICH 

 

 Претерит 
 Зависне реченице са „damit“ 
 Инфинитивска консструкција са 

„um...zu“  

- Разуме краће текстове са делимично познатом лексиком, 
- Једноставним језичким средствима резимира прочитани 

текст и изнесе своје мишљење о њему, 
- Наведе разлог вршења неке радње, 
- Изрази своје мишљење о неком проблему, 
- Аргументује своје мишљење о нечему, 
- Одржи кратко предавање оо политици у земљама 

немачког говорног подручја, 
- Говори о прошлим активностима и догађајима користећи 

претерит; 
 

Дијалог, говорне вежбе, аутодиктат, 

групни облик рада, рад у паровима, 

пројектна настава. 

 

Оцењивање: кратки петоминутни  

тест, пројект; 

одржано предавање на задату тему; 

LIEBE 

 

 Зависне, временске реченице са 
везницима: seit, als, bevor, während 

- Говори о поезији 
- Ближе објасни неки појам везан за тему, 
- Изрази своја осећања, 
- Опише карактерне особине неке особе, 
- Разуме песме и поезију са лјубавном тематиком, 
- Пише краћи текст (70-100 речи) на тему „идеалан 

партнер“; 
 

Дијалог, говорне вежбе, аутодиктат, 

групни облик рада, рад у паровима, 

пројектна настава. 

 

Оцењивање:  тест / контролна вежба,  

говорна вежба, пројект; 

PLANET  ERDE 

 

 Генитив именица у једнини ии множини, 
 Предлог wegen + генитив 

- Дефинише појмове користећи познату лексику, 
- Изрази изненађење, сумњу иили претпоставку у вези са 

темом, 
- Говори о проблемима заштите човекове средине, 

Дијалог, говорне вежбе, аутодиктат, 

групни облик рада, рад у паровима, 

пројектна настава. 
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- Пише краћи текст (70-100 речи) о својм искуствима и 
мишљењу због чега (не) треба посетити неко место у 
Србији, 

- Разуме краћи текст о заштити човекове средине и појму 
„Bionik“ (биологија + техника) 
 

Оцењивање: кратки петоминутни 

тест,  писмени задатак, говорне 

вежбе, пројект. 

 

SCHÖNHEIT 

 

 Деклинација заменица Derselbe, 
dieselbe, dasselbe у једнини и множини; 

 
- Разуме краће текстове са делимично познатом лексиком у 

вези теме 
- Опише изглед неке ообе, 
- Изрази своје мишљење о некој особи и образложи га, 
- Води дијалог као купац и као продавац, 
- У писаној форми израази своје мишљење о зтакмичењима 

у лепоти, 
- Једноставним језичким средствима резимира прочитани 

текст и изнесе своје мишљење о њему. 
 

 

Дијалог, говорне вежбе, аутодиктат, 

групни облик рада, рад у паровима, 

пројектна настава. 

 

Оцењивање: кратки петоминутни 

или петнаестоминутни 

тест,контролна  вежба, говорна 

вежба, пројект. 

 

 

REISEN 

 

 -außerhalb,  
-innerhalb, 
-während + Genitiv 

 

 Partizip I als Attribut 

- Говори о плановима за путовање, 
- Изабере између више понуда за путовање и образложи 

свој избор, 
- Разуме понуде за путовања са рекламних флајер, веб-сајта 

и сл. 
- Разуме кратке прилоге на интернет форуму, 
- Пише дневник, 
- Разуме одслушани аудио снимак па на основу нјега 

одговара на питања; 
- Једноставним језичким средствима резимира прочитани 

текст и изнесе своје мишљење о њему. 

Дијалог, говорне вежбе, аутодиктат, 

групни облик рада, рад у паровима, 

пројектна настава. 

 

Оцењивање: кратки петоминутни 

тест,  писмени задатак, говорна 

вежба, пројект. 

 

 

SPAß HABEN 

 

 Индиректна питања са “ob”  
  - W питања; 

 

- Говори о екстремним спортовима; 
- Једноставним језичким средствима резимира прочитани 

текст и изнесе своје мишљење о њему. 
- Убеди некога да нешто (не) треба да уради, 
- Разуме краћи текст са делимично познатом лексиком, 
- Тумаачи табеле и графиконе, 
- Пише краћи текст (до 100 речи) на тему „Sonntag“.  

Дијалог, говорнe вежбе, аутодиктат, 

групни облик рада, рад у паровима, 

пројектна настава. 

 

Оцењивање:  тест / контролна вежба,  

говорна вежба, пројект; 
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Назив  предмета: Немачки језик 

Годишњи  фонд  часова: 64 

Разред: Четврти 

Циљеви  предмета : 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 и сазнања о 

функционисању страног и матерњег језика 

Опште  међупредметне  компетенције : Основни: 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: Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или 

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

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

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

Напредни ниво: Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да 

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

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

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

општим и властитим интересовањима. 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ 

 

Основни ниво: Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако. 

Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам излагања). Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у 
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вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и интернационализми. Уочава потребне 

детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима, упутства о руковању, етикете 

на производима, јеловник и сл.). 

Средњи ниво: Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више 

са/говорника у приватном, образовном и јавном контексту. Разуме суштину аутентичног тонског записа 

(аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и стандaрдним језиком. Разуме општи 

смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста. 

Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 

проспекти, формулари). 

Напредни ниво: Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у 

којoj се износе лични ставови једног или више са/говорника, у приватном, образовном, јавном и 

професионалном контексту. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на основу 

сопственог предзнања (нпр. специјализовани чланци, приручници, сложена упутства). 

 

ГОВОР И ПИСАЊЕ: 

 

Основни ниво: Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање). 

Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. Излаже 

једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и других народа. Пише приватно 

писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места, осећања). Пише 

једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава. 

Средњи ниво: Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од 

личног интереса, тако и оне о свакодневном животу. Започиње, води и завршава једноставан разговор и 

укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и оне о свакодневном животу. Пише кратке, 

једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста. 

Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или 

једноставним текстом из познатих области који чита или слуша. 

Напредни ниво: Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, аргумената и 

коментара. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документарног програма, дискусија, 

излагања и вести (препричава, резимира, преводи). Пише пословна и друга формална писма различитог 

садржаја за личне потребе и потребе струке. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и 

нуди аргументована решења у вези с одређеним питањима; јасно и детаљно исказује став, осећање, 

мишљење или реакцију. 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  
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тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

1. Technik Ученик ће умети да изрази критичко мишљење о употреби 

робота у домаћинству и да кратко води дискусије на тему 

технике и технологије данас користећи одређене фразе. 

Биће способан да, притом, користи вокбулар везан за тему. 

Умеће да користи пасив презента и претерита у писменој и 

усменој форми. 

- Рад на тексту 
- Усмена комуникација 
- Разумевање говорног 

текста 
- Вежбе граматике и 

вокабулара 
- Тест 

2. Dreimal Deutsch Ученик ће умети да наведе сличности и разлике између 

култура земаља немачког говорног подручја. Биће 

оспособљен да припреми презентацију о одређеном 

културолошком феномену неке земље по избору и да је 

усмено излаже користећи усвојена језичка средства 

- Рад на тексту 
- Разумевање говорног 

текста 
- Усмена комуникација – 

презентација на одређену 
тему 

3. Berufsleben Ученик ће умети да представи своје добре стране како у 

усменој комуникацији у оквиру разговора за посао, тако и у 

писменој комуникацији, пишући мотивацино писмо. У 

усменој комуникацији ће умети да поставља питања 

будућем запосленом, или да на иста одговара. Биће 

оспособљен да напише своју биографију. 

- Рад на тексту 
- Разумевање говорног 

текста 
- Писање мотивационог 

писма/биографије 
- Вежбе вокабулара 
- Усмена комуникација – 

интервју за посао 
- Тест 

4. Mach keinen Stress Ученик ће бити у стању да разуме краће говорне текстове на 

тему: Конфликти. Умеће да правилно употребљава je...desto 

реченице, како у усменој, тако и у писменој форми. Биће 

оспособљен да одреагује у свакодневним говорним 

ситуацијама у којима се ради о некој врсти конфликта. 

- Разумевање говорног 
текста 

- Разумевање прочитаног 
текста 

- Увежбавање граматике и 
вокабулара 

- Вођење кратких дијалога 
на дату тему (конфликтна 
ситуација) 
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5. Mauer – Grenze – Grünes Band Ученик ће бити у стању да разуме основне историјске 

чињенице везане за период Другог светског рата. Знаће да 

користи временске реченице како у усменој, тако и у 

писменој форми. Сигурније ће користити форме перфекта и 

претерита у усменој комуникацији.  

- Разумевање прочитаног 
текста 

- Увежбавање граматике – 
прошло време и временске 
реченице у усменој и 
писменој форми 

- Тест  

6. Tod im grünen Band Ученик ће бити у стању да разуме дужи текст, односно 

крими причу и да реши задатке везане за исту. Умеће да 

одговори на једноставна питања у вези са радњом дела и 

усвојиће начин трансформације реченичних структура, а да 

само значење реченица остане исто.  

- Рад на тексту 
- Разумевање прочитаног 

текста 
- Разумевање говорног 

текста 
- Синтаксичке и 

морфолошке вежбе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  предмета: ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ  

Годишњи  фонд  часова: 37 

Разред: ТРЕЋИ  
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Циљеви  предмета :  
Циљ изборног програма Грађанско васпитање је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и 

процесе, постане свестан 

својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у 

заједници уважавајући демократске вредности. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину права; 

– критички разматра питања о учешћу грађана у демократском друштву, о миру и претњама миру; 

– својим понашањем показује толеранцију на различитост; 

– брани став о значају солидарности и волонтеризма за демократско друштво: 

– препознаје ситуације које угрожавају демократију и мир; 

– проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о људским 

правима, учешћу грађана у демократском друштву, негативним појавама у друштву и претњама миру; 

– у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументовано. 

Опште  међупредметне  компетенције : Компетенција за целоживотно учење; 

Сарадња; 

Решавање проблема; 

Одговорно учешће у демократском друштву; 

Рад са подацима и информацијама; 

Дигитална компетенција; 

Комуникација; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација ка преду-: 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

ЉУДСКА ПРАВА, ГРАЂАНИ 

И ДЕМОКРАТИЈА 

Карактеристике људских права. 

Развој људских права. 

Међународни механизми надзора поштовања 

људских права и санкционисања њиховог 

наведе карактеристике људских права; 

– критички разматра механизме надзора поштовања људских 

права и санкцио- 

нисања њиховог кршења; 

– опише контекст и начин борбе неког од истакнутих бораца за 

људска права у 

-истраживачки и пројектни рад 
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кршења. 

Могућности и начини учешћа грађана у 

демократском друштву. 

Грађанска солидарност и волонтеризам. 

Корупција и демократија. 

Култура људских права 

прошлости или садашњости; 

– образложи значај учешћа грађана на изборима и 

референдумима; 

– наведе пример успешне грађанске иницијативе и показује 

спремност да 

учествује у таквим активностима; 

– на изабраном примеру грађанске непослушности опише 

контекст настанка и 

последице до којих је довела; 

– изрази позитиван став према грађанској солидарности и 

волонтеризму; 

– препозна појаве корупције и наведе начине њеног сузбијања; 

– наведе показатеље недостатка културе људских права; 

– доведе у везу угрожавање мира са људским правима; 

– наведе примере кршења хуманитарног права у прошлости и 

садашњости; 

– критички разматра економске политике са становишта 

наоружања и претњи 

миру; 

– образложи значај антиратног грађанског активизма и наведе 

пример; 

– наведе примере насилног екстремизма и начине на који се 

регрутују деца и 

млади; 

– критички разматра проблем насиља у спорту и изражава 

негативан став 

према њему; 

– наведе показатеље светског мира и државе најнижег и највишег 

индекса; 

– критички процењује изазове и претње миру у будућности; 

– у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став 

заснован 

на аргументима и комуницира на конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и 

спровођењу 
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истраживања и пројекта; 

– прикупи, одабере и обради информације релевантне за 

истраживање и проје- 

кат, користећи ИКТ и друге ресурсе на безбедан начин; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима; 

– процени сопствени допринос и других чланова у раду групе.__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  предмета: ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ 

Годишњи  фонд  часова: 33 
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Разред: ЧЕТВРТИ   

Циљеви  предмета : По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину права; 

– критички разматра питања економских и социјалних права и права на здраву животну средину; 

– препозна ситуације дискриминације, угрожености нечијих права, манипулације информацијама и 

проактивно делује; 

– брани став о значају социјалне инклузије и родне равноправности; 

– својим понашањем не дискриминише друге људе ни по ком основу и не угрожава животну средину; 

– проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о уважавању 

економских и социјалних пра- 

ва и заштити животне средине; 

– активно слуша друге и дискутује аргументовано. 

Опште  међупредметне  компетенције : Компетенција за целоживотно учење; 

Сарадња; 

Решавање проблема; 

Одговорно учешће у демократском друштву; 

Рад са подацима и информацијама; 

Дигитална компетенција; 

Комуникација; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација ка преду- 

зетништву. 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

ЕКОНОМСКА И СОЦИЈАЛНА ПРАВА 

Економска и социјална права као елемент 

достојанственог живота. 

Сиромаштво и друштвена неједнакост. 

Право на рад. 

Дискриминација у области рада. 

Експлоатација деце у свету рада. 

доведе у везу сиромаштво и друштвену неједнакост са степеном 

остварено- 

сти људских права; 

– критички разматра проблеме незапослености и економске 

миграције; 

– препозна примере мобинга и наведе коме се треба обратити за 

помоћ; 

програм остварује кроз 

истраживачки и пројектни 

рад - 
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Концепт државе благостања. 

Доступност хране, пијаће воде, образовања и 

здравствене заштите. 

Образовање и економски развој и животни 

стандард. 

– образложи значај удруживања радника и борбе за њихова 

права; 

– идентификује примере дискриминације и експлоатације у 

области рада; 

– аргументовано дискутује о проблемима доступности хране, 

пијаће воде, 

образовања и здравствене заштите у савременом свету; 

– изрази позитиван став према афирмативним мерама у 

образовању осетљивих 

група и образложи њихов значај за социјални и економски развој 

друштва; 

– идентификује вредности на којима почива право на живот у 

здравој животној 

средини; 

– образложи значај Програма одрживог развоја до 2030. године; 

– аргументовано дискутује о одговорности различитих 

друштвених актера за 

еколошке проблеме настале услед људске активности; 

– примерима илуструје успешне акције удружења која се баве 

очувањем жи- 

вотне средине и добробити животиња у свету и нашој земљи; 

– разликује релевантне и поуздане информације од манипулације 

информаци- 

јама о еколошким проблемима; 

– рационално користи природне и енергетске ресурсе; 

– предлаже активности којима се може постићи здравија животна 

средина и 

бољи квалитет живота људи, животиња и биљака; 

– у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став 

заснован 

на аргументима, комуницира на конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и 

спровођењу 

истраживања и пројекта; 

– прикупи, одабере и обради информације релевантне за 

ПРАВО НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

Вредности на којима почива право на живот 

у здравој животној средини. 

Програм одрживог развоја до 2030. године. 

Одрживи развој у законодавству и пракси 

наше земље. 

Одговорност за еколошке проблеме настале 

услед људске активности. 

Учешће грађана у активностима за очување 

животне средине и добробити животиња 
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истраживање и проје- 

кат користећи ИКТ и друге ресурсе на безбедан начин; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима; 

– процени сопствени допринос и других чланова у раду групе.__ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  предмета: Образовање за одрживи развој 
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Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Трећи  

Циљеви  предмета : Циљ изборног програма Oбразовање 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 разматрајући на које начине актуелни 

поступци појединаца и група могу утицати на људе и окружење у будућности. 

 

 

Опште  међупредметне  компетенције : Дигитална компетенција 

Компетенција за целоживотно учење 

Рад с подацима и информацијама 

Решавање проблема 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Сарадња 

Комуникација 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

 Компетенција за системско мишљење: способност препознавања и разумевања односа и 

релација; анализирања комплексних система и баратања неизвесношћу; 

 Антиципаторна компетенција: способност разумевања и вредновања различитих 

будућности: могуће, вероватне, пожељне и креирање сопствене визије будућности; 

примењивања принципа предострожности; процењивања последица предузетих 

активности; способност да се бави ризицима и променама; 

 Нормативна компетенција: способности разумевања и промишљања норми и вредности 

које се налазе у основи поступака; да преговара о вредностима одрживог развоја; 

принципима, циљевима и задацима, у контексту сукоба интереса и компромиса, 

недовољно познатих чињеница и контрадикција; 

 Стратешка компетенција: способност заједничког развоја и примене иновативних 

активности које унапређују одрживост на локалном нивоу и шире; 

 Компетенција за преиспитивање сопствене улоге у локалној заједници и глобалном 

друштву; континуирано вредновање и мотивисање за предузимање активности; 

 Интегрисана компетенција за решавање проблема: способност свеобухватне примене 

различитих оквира за решавање проблема све до сложених проблема одрживости и 

развијања могућих решења која промовишу одрживи развој интегрисањем свих горе 

поменутих компетенција. 
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Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

ПРОИЗВОДЊА И ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ  проналази релевантне изворе информација, анализира 

их, издваја битне информације и доноси закључке; 

 истражује појаве у реалном контексту, препознаје 

проблеме који се односе на одрживи развој у локалној 

средини и предлаже могућа решења проблемске 

ситуације; 

 активно учествује у акцијама које се организују у 

локалној средини и креативно доприноси раду групе; 

 дискутује о предностима и недостацима коришћења 

различитих извора енергије; 

 идентификује елементе енергетски ефикасног 

животног простора; 

 анализира енергетску ефикасност стамбеног, 

пословног или јавног објекта и предлаже мере за 

унапређење; 

 уради анализу животног циклуса једног производа са 

аспекта потрошње енергије, утрошка ресурса, емисије 

загађења и утицаја на здравље; 

 

 

активност на часу, допринос 

групном раду, израда домаћих 

задатака, кратки тестови, 

познавање географске карте. 

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ  доводи у везу социјалне и економске последице 

климатских промена и указује на могућности за 

њихово ублажавање на локалном, државном и 

глобалном нивоу; 

 истражује елементе који утичу на микроклиму 

локалне средине; 

активност на часу, допринос 

групном раду, израда домаћих 

задатака, кратки тестови, 

познавање географске карте. 

БИОДИВЕРЗИТЕТ И ЕКОСИСТЕМСКЕ 

УСЛУГЕ 

 дискутује о одрживом коришћењу и очувању 

биодиверзитета; 

 идентификује кључне екосистемске услуге у Србији и 

предложе мере заунапређење; 

 дискутује о значају еколошких мрежа на локалном, 

активност на часу, допринос 

групном раду, израда домаћих 

задатака, кратки тестови, 

познавање географске карте. 
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државном и глобалном нивоу; 

 процењује важност одрживог туризма; 

 прилагођава начин презентовања резултата 

истраживања специфичностима циљне групе и циљу 

акције; 

 сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и  

интересима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  предмета: Примењене науке 

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Трећи 
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Циљеви  предмета :  
Циљ учења изборног програма Примењене науке 1 је да допринесе развоју научне и 

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

способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални ра- звој, 

посебно у области здравља и заштите биодиверзитета. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

1. разликује фундаменталне и примењене науке; 

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

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

достигнућа; 

4. истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања; 

5. прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 

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

према свом животу, животу других и живот- ној средини; 

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

 
 

Опште  међупредметне  компетенције Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 
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Предузимљивост и оријентација ка преду- 
зетништву 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  
тексту, пројекат, посете 
одређеним  институцијама, тест, 
екскурзија... 

Употреба GPS-а за праћење кретања угро- 
жених врста животиња 
Угрожене врсте. Радио таласи. Геостацио- 
нарни сателити. 
GPS систем позиционирања у простору. 
Мониторинг кретања јединки. 
ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА У ИСХРА- 
НИ – ОД ДИЈЕТЕ ДО АНОРЕКСИЈЕ 
Исхрана. Дијета. Поремећаји у исхрани. 
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ 
Кварење (квалитет) хране. Безбедност 
хране. 
Микроорганизми. 
Тешки метали, пестициди. 
ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ 
Прехрамбени производи. 
Хемијске промене састојака. 
Амбалажа и паковање. Прописи. 
ПРИРОДНИ ПИГМЕНТИ 
Физичке особине светлости. 
Фотосинтетички пигменти (хлорофили, 
каро- 
теноиди): хемијска структура и биолошке 
улоге. 
Папирна хроматографија. 
Практична примена природних пигмената. 
ДЕЛОВАЊЕ ФАРБЕ 
ЗА КОСУ НА ОРГАНИЗАМ ЧОВЕКА 

#осмисли и реализује пројекат одговорно се односећи 
према себи, сарадници- 
ма, животној средини и културном наслеђу; 
– #образложи избор теме/идеје пројекта/истраживања, циљ 
и план рада кроз 
вештину јавног говора и преговарања; 
– #планира и управља ресурсима усмерен на достизање 
реалних циљева; 
– #формулише истраживачко питање и задатак; 
– #прикупи, одабере и обради информације релевантне за 
истраживање, кори- 
стећи ИКТ и поуздане изворе информација; 
– #прикаже и образложи резултате истраживања са 
различитих аспеката; 
– #сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и 
интересима, дајући лични 
допринос постизању договора и афирмишући толеранцију и 
равноправност 
у дијалогу; 
– #критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи. 
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Длака човека: грађа и биолошке функци- 
је. Својства и хемијски састав пигмента 
меланина. 
Основне хемијске реакције при бојењу косе. 
Утицај боја за косу на људско здравље и 
животну средину. 
Развој технологије у производњи боја за 
косу. 
СТРУКТУРНА ОБОЈЕНОСТ 
Двострука (дуална) природа светлости. 
Грађа 
људског ока и начин виђења боја. 
Дифракци- 
ја, рефлексија и интерференција светлости. 
Структурна обојеност у природи. Примена 
структурне обојености у индустрији, инже- 
њерству и оптичким технологијама. 
АУТОИМУНЕ БОЛЕСТИ 
Типови аутоимуних болести. Узроци и симп- 
томи изазвани: инфекцијом Епштаин-Ба- 
ровим вирусом, поремећајем микробиома 
црева, токсичним хемикалијама, исхраном, 
стресом, пестицидима, тешким металима, 
фарбама за косу и козметичким 
производима. 
Лечење. 
УТИЦАЈ БУКЕ НА ЗДРАВЉЕ ЧОВЕКА 
И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
Звучни талас и звучно поље. Чуло слуха 
човека – чујни опсег и праг чујности. Чујни 
опсег код животиња – разлике у односу на 
човека. Извори буке, утицај буке на човека и 
живи свет, могућности и начини заштите. 
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