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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 и 10/19), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допунама Правилника о програму наставе и учења за први разред гимназије 

Члан 1. 

У Правилнику о Програму наставе и учења за први разред гимназије („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 

12/18), назив правилника мења се и гласи: 

„Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију”. 

Члан 2. 

После члана 1. додаје се члан 1а који гласи: 

„Члан 1а 

Овим правилником утврђују се планови наставе и учења за гимназију општег типа, друштвено-језичког и природно-

математичког смера, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.” 

Члан 3. 

У делу: „ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ”, после одељка: „7. УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ”, додаје се програм наставе и учења за други разред гимназије, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

Члан 4. 

У делу: „ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ”, после одељка: „7. УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ”, у програму наставе осталих облика образовно-васпитног рада „ЈЕЗИК НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ”, додаје се програм наставе и учења буњевачког језика са елементима националне 

културе за први, други, трећи и четврти разред гимназије, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 
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Члан 5. 

После садржаја предмета: „БУЊЕВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ” за четврти разред гимназије, у 

програму наставе осталих облика образовно-васпитног рада „ТРЕЋИ СТРАНИ ЈЕЗИК” додају се програми наставе и учења, 

који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део: 

– кинеског језика и цивилизације за први, други, трећи и четврти разред гимназије; 

– јапанског језика и цивилизације за први, други, трећи и четврти разред гимназије; 

– руског језика за први разред гимназије (прва година учења); 

– шпанског језика за први разред гимназије (прва година учења). 

Члан 6. 

После садржаја предмета: „ШПАНСКИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ (ПРВА ГОДИНА УЧЕЊА)”, додаје се план наставе и 

учења за гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, који је одштампан уз овај правилник и 

чини његов саставни део. 

Члан 7. 

После плана наставе и учења за гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, додаје се програм 

наставе и учења за први разред за гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 8. 

Програм верске наставе остварује се на основу Правилника о наставном плану и програму предмета Верска настава за 

средње школе („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 11/16). 

Члан 9. 

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 и 30/19 – др. пропис), у делу који се односи на програм 
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образовања првог и другог разреда гимназије, у школској 2019/2020. години примењује се на ученике првог и другог 

разреда који стичу образовање на основу: 

1) Правилника о наставном плану и програму за обдарене ученике у Математичкој гимназији („Службени гласник РС – 

Просветни гласник”, бр. 12/16 и 13/16); 

2) Правилника о наставном плану и програму за обдарене ученике у Филолошкој гимназији („Службени гласник РС – 

Просветни гласник”, број 1/17); 

3) Правилника о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и 

информатику („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/17); 

4) Правилника о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за физику („Службени 

гласник РС – Просветни гласник”, број 3/18). 

Члан 10. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 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 и 30/19 – 

др. пропис), у делу који се односи на: 

1) план наставе за I и II разред гимназије; 

2) програм образовања за II разред гимназије. 

Члан 11. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном 

гласнику”, а примењује се од школске 2019/2020. године, изузев за: 

1) план наставе за III разред гимназије, који се примењује од школске 2020/2021. године; 

2) план наставе за IV разред гимназије, који се примењује од школске 2021/2022. године; 

3) програм наставе и учења буњевачког језика са елементима националне културе, који се примењују од школске: 
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(1) 2020/2021. године за други разред гимназије; 

(2) 2021/2022. године за трећи разред гимназије; 

(3) 2022/2023. године за четврти разред гимназије; 

4) програме наставе и учења кинеског језика и цивилизације и јапанског језика и цивилизације, који се примењују од 

школске: 

(1) 2020/2021. године за други разред гимназије; 

(2) 2021/2022. године за трећи разред гимназије; 

(3) 2022/2023. године за четврти разред гимназије. 

Број 110-00-130/2019-03 

У Београду, 9. јула 2019. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 
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1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 

4 Школа нуди листу страних језика у складу са својим кадровским могућностима а ученик наставља са изучавањем страног 

језика који је учио у основном образовању и васпитању 

5 Ученик бира са листе два изборна програма у сваком разреду. 

Листа изборних програма 

Изборни програми 
РАЗРЕД 

I II III IV 

1. 
Језик, медији и 

култура 
1 1   

2. 
Појединац, група и 

друштво 
1 1   

3. Здравље и спорт 1 1   

4. 
Образовање за 

одрживи развој 
1 1 2 2 

5. Уметност и дизајн 1 1 2 2 

6. Примењене науке 1 1   

7. Примењене науке 1   2 2 

8. Примењене науке 2   2 2 

9. Основи геополитике   2 2 

10. Економија и бизнис   2 2 

11. 
Религије и 

цивилизације 
  2 2 

12. 
Методологија научног 

истраживања 
  2 2 

13. 
Савремене 

технологије 
  2 2 

 



7 
 

 

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

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

IV РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час 

одељенског 

старешине 

37 37 37 33 144 

Додатна 

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

Допунска 

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

Припремна 

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

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

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

Час одељенског старешине 37 37 37 33 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана 
до 5 наставних 

дана 

до 5 наставних 

дана 

Језик националне мањине са елементима националне 

културе 
2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Слободне активности (хор, оркестар, секције, техничке, 

хуманитарне, спортско-рекреативне и друге ваннаставне 

активности) 

30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке 

задруге 
15-30 часова годишње 
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Остваривање плана и програма наставе и учења 

1. Распоред радних недеља у току наставне године 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 37 37 33 

Слободне активности 

(ваннаставне активности) 
2 2 2 2 

Матурски испит    4 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 

 

2. Подела одељења на групе ученика1 

Општи тип I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 
Број ученика у 

групи 

Рачунарство 

и 

информатика 

74 74 37 33 до 15 

Први страни 

језик 
 18,5 37 33 до 15 

Други страни 

језик 
 18,5 18,5 16,5 до 15 

Физика  18,5 37 16,5 до 15 

Хемија  18,5 18,5  до 15 
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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ЗА   ПРВИ  И  ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ 

1. ЦИЉЕВИ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 

– развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у савременом 

друштву; 

– оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања; 

– свест о важности здравља и безбедности; 

– оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад; 

– поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и уз расне равноправности, толеранције и 

уважавања различитости; 

– развој мотивације и самоиницијатива за учење, оспособљавање за самостално учење, способност самовредновања и 

изражавања сопственог мишљења; 

– пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, 

развојним потребама и интересовањима; 

– развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења; 

– развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

– развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етикe; 

– развијање позитивних људских вредности; 

– развијање компетенција за разумевање и поштовање људских права, грађанских слобода и способности за живот у 

демократски уређеном и праведном друштву; 

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

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

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине. 
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2. ОПШТЕ УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА 

I. Програми оријентисани на процес и исходе учења 

Структура програма наставе и учења свих наставних предмета је конципирана на исти начин. На почетку се налази циљ 

наставе и учења предмета за сва четири разреда општег средњег образовања и васпитања. Иза циља се налазе општа 

предметна и специфичне предметне компетенције. У табели која следи, у првој колони наведени су стандарди који су 

утврђени за крај образовног циклуса, а који се делимично или у потпуности достижу на крају другог разреда, у другој 

колони дати су исходи за крај другог разреда , а у трећој се налазе теме/области са кључним појмовима садржаја. За 

предмете који немају утврђене стандарде за крај средњег образовања, у табели не постоји одговарајућа колона. Након 

табеле следе препоруке за остваривање наставе и учења предмета под насловом Упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма. Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се 

у складу са Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, а у оквиру Упутства за дидактичко-

методичко остваривање програма налазе се препоруке за праћење и вредновање постигнућа ученика у односу на 

специфичности датог предмета. 

Сви програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама 

ученика другог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију 

и значај. Садржаји су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика тако да 

показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које 

је градио и развијао током једне године учења конкретног наставног предмета. Овако конципирани програми подразумевају 

да оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то како општих и специфичних предметних, тако и кључних. 

Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма наставе и учења може се видети како се постављају темељи 

развоја кључних компетенција које желимо да ученици имају на крају општег средњег образовања. 

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

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

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

развија мрежа појмова и повезује знање са практичном применом. 



11 
 

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

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

 

II. Препоруке за планирање наставе и учења 

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

кроз динамичну спрегу међусобних односа и различитих активности у социјалном и физичком окружењу, у јединственом 

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

боље је рећи да се на основу датог програма планирају и остварују настава и учење који одговарају конкретним потребама 

ученика. Настава треба да обезбеди сигурну, подстицајну и подржавајућу средину за учење у којој се негује атмосфера 

интеракције и однос уважавања, сарадње, одговорности и заједништва. 

Полазећи од датих исхода учења и кључних појмова садржаја, од наставника се очекује да дати програм контекстуализује, 

односно да испланира наставу и учење према потребама одељења имајући у виду карактеристике ученика, наставне 

материјале које ће користити, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, као и друге ресурсе 

школе и локалне средине. 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

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

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

наставних предмета; 

– партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

– активним и искуственим методама наставе и учења; 

– уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја 

учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог и свакодневном животу; 

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

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

постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

Полазећи од датих исхода, наставник најпре, као и до сада, креира свој годишњи (глобални) план рада из кога касније 

развија своје оперативне планове. Како су исходи дефинисани за крај наставне године, наставник треба да их 

операционализује прво у оперативним плановима, а потом и на нивоу конкретне наставне јединице. Од њега се очекује да 
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за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, дефинише исходе за час који воде ка 

остваривању исхода прописаних програмом. 

При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују. Неки се лакше и брже могу остварити, али је за већину 

исхода потребно више времена и више различитих активности. 

Посебну пажњу током непосредне припреме за наставу треба посветити планирању и избору метода и техника, као и 

облика рада. Њихов избор је у вези са исходима учења и компетенцијама које се желе развити, а одговара природи 

предмета, конкретним садржајима и карактеристикама ученика. У том смислу на наставнику је да осмишљава разноврсне 

активности, како своје, тако и активности ученика. Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним 

активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења кроз самостално проналажење информација, 

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

иницијативе и спремности на акцију. 

Од наставника се очекује да континуирано прати и вреднује свој рад и по потреби изврши корекције у свом даљем 

планирању. Треба имати у виду да се неке планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, 

на пример, испод или изнад могућности ученика, не обезбеђују остваривање исхода учења, не доприносе развоју 

компетенција, не одговарају садржају итд. Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика и 

наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, које когнитивне процесе код ученика подстиче (са фокусом на 

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

III. Препоруке за праћење и вредновање наставе и учења 

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

– процес наставе и учења, 

– исходе учења и 

– себе и свој рад. 

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

– објективније вредновање постигнућа ученика, 

– осмишљавање различитих начина праћења и оцењивања, 

– диференцирање задатака за праћење и вредновање ученичких постигнућа и 

– боље праћење процеса учења. 

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

Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању. У настави оријентисаној на остваривање исхода 

учења вреднују се и процес учења и резултати учења. Поред уобичајених начина праћења и оцењивања ученика путем 

усменог и писменог испитивања које даје најбољи увид у резултате учења, постоје и многи други начини које наставник 
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може и треба да употребљава како би објективно проценио не само резултате већ и процес учења. У том смислу, путем 

посматрања, он може да прати следеће показатеље: начин на који ученик учествује у активностима, како прикупља 

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

да се нађе веза међу појавама, навођење примера, спремност да се промени мишљење у контакту са аргументима, 

разликовање чињеница од интерпретација, извођење закључака, прихватање другачијег мишљења, примењивање, 

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

сарађују у процесу учења, како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, 

како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење уместо критицизам. 

Како ни један од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. 

Једино тако наставник може да сагледа слабе и јаке стране ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је 

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

информација треба да буде увремењена, дата током или непосредно након обављања неке активности; треба да буде 

конкретна, да се односи на активности и продукте ученика, а не на његову личност. 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се он налази и у односу на који ће се 

процењивати његов даљи ток напредовања. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода 

предмета, као и напредак других ученика. 

Ученике треба континуирано, на различите начине, охрабривати да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба 

да предузму да би свој рад унапредили. Резултате целокупног праћења и вредновања (процес учења и наставе, исходе 

учења, себе и свој рад) наставник узима као основу за планирање наредних корака у развијању образовно-васпитне 

праксе. 

 

3. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање 

језичке и књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање 

вредности хуманистичког образовања и васпитања ученика; развијање личног, националног и културног идентитета, 

љубави према матерњем језику, традицији и култури српског народа и других народа и етничких заједница. 
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ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и унапређивањем 

стратегија учења страног језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, 

интеркултурално разумевање и професионални развој. 

ИСТОРИЈА 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према 

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

различитости, друштву и држави у којој живи. 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљ учења географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање припадности држави 

Србији, разумевањe суштине промена у свету, неговањe и стицањe моралних вредности, еколошке културе, одрживог 

развоја, етничке и верске толеранције које ће му помоћи у професионалном и личном развоју. 

 

БИОЛОГИЈА 

Циљ учења биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост, способности, вештине и ставове 

корисне у свакодневном животу, да развије мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку, уз примену 

концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

МАТЕМАТИКА 

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 развој математичких појмова. 
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ФИЗИКА 

Циљ учења физике јесте стицање функционалне научне писмености, оспособљавање ученика за уочавање и примену 

физичких закона у свакодневном животу, развој логичког и критичког мишљења у истраживањима физичких феномена. 

ХЕМИЈА 

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

мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, као припрему за даље универзитетско образовање и оспособљавање за 

примену хемијских знања у свакодневном животу, одговоран однос према себи, другима и животној средини и став о 

неопходности целоживотног образовања. 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

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

доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву. 

Усвајањем концепата из рачунарских наука, ученик развија способност апстрактног и критичног мишљења о 

аутоматизацији послова уз помоћ информационо-комуникационих технологија и развија способност ефективног коришћења 

технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ учења музичке културе је да код ученика рaзвиjе свест о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације 

и друштва, да на основу стечених знања подстакне ученике на стваралачко и критичко мишљењe, развије естетске 

критеријуме у циљу формирања одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa и 

даљег професионалног и личног развоја. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ учења ликовне културе је оспособљавање за комуникацију и развијање креативности и одговорног односа према 

очувању културе и уметничког наслеђа свог и других народа. 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ учења физичког и здравственог васпитања је да ученик континуирано развија знања, физичке способности и 

моторичке вештине у складу са вредностима физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег 

професионалног развоја. 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ учења изборног програма грађанско васпитање је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и процесе, 

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

заједници уважавајући демократске вредности. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

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

– критички разматра питања безбедности младих и процеса глобализације и доводи их у везу са поштовањем људских 

права; 

– својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

– препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

– критички разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобализације са аспекта поштовања људских права; 

– проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о безбедности младих и процесу 

глобализације; 

– у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима. 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Циљ учења изборног програма други страни језик је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 

култури и унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и 

усмену комуникацију и развија сазнајне и интелектуалне способности, као и хуманистичке, моралне и естетске ставове. 
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ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју 

медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу 

идентитета и даљи професионални развој. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 

– процењује значај и утицај информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради решавања 

различитих ситуација; 

– препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима; 

– одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука; 

– комуницира на конструктиван начин; 

– исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе; 

– разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове. 

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО 

Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места 

појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, 

вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном 

друштву. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва; 

– уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група и 

друштва; 

– препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва; 
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– илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених стереотипа; 

– исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање; 

– препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама. 

 

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 

Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, 

развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног 

вежбања. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– проналази релевантне изворе информација о значају редовног физичког вежбања –спорта и рекреације и користи их у 

формирању здравих животних навика; 

– препозна и критички процени потенцијално ризичне ситуације по здравље и у складу са тим одговорно реагује; 

– одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања – спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу 

са својим потребама и могућностима; 

– покреће и предузима иницијативе којима се промовишу значај физичког вежбања и здрав начин живота. 

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Циљ изборног програма образовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања међузависности људских 

активности и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да 

садашњост сагледава и кроз перспективу будућности. 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

– критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења; 

– преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта одрживог развоја; 

– препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу; 
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– предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном окружењу, на локалном глобалном нивоу; 

– учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у непосредном окружењу; 

– умањује сопствени негативан утицај на окружење. 

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 

Циљ учења изборног програма уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија 

осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да 

формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности; 

– реализује идеје уважавајући принципе одабраних уметничких дисциплина; 

– користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности; 

– користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад; 

– презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију; 

– предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности; 

– комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и естетских доживљаја; 

– исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела; 

– просуђује, критички, утицај уметности на здравље; 

– учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, планирању и реализацији 

мањег пројекта. 
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ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. 

развоју научног погледа на свет, система вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и 

професионални развој. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– демонстрира разумевање појмова фундаментална и примењена наука; 

– процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 

– демонстрира разумевање значаја примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких достигнућа; 

– истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања; 

– прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 

– осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према свом животу, животу других и 

животној средини;искаже и образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије. 
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             ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ: СРПСКИ  ЈЕЗИК  И  КЊИЖЕВНОСТ   

 

Назив  предмета: Српски језик и књижевност 

Годишњи  фонд  часова: 148 

Разред: Први  

Циљеви  предмета : Циљ учења Српског језика и књижевности је унапређивање језичке и 

функционалне писмености; стицање и неговање језичке и књижевне културе; 

оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и 

прихватање вредности хуманистичког образовања и васпитање ученика; 

развијање личног, националног и културног идентитета, љубави према матерњем 

језику, традицији и култури српског народа и других народа и етничких заједница. 

 

 

 

Тема  Исходи  Начин  реализације  

Општи појмови о језику. Разуме језик као систем и разликује његове 

функције. 

 

Историја књижевних језика код Срба. Препозна особине књижевних језика пре реформе 

Вука Караџића. 

На почетку сваке теме 

ученици се упознају са 

исходима наставе и начином 

оцењивања. 

Раслојавање језика. Наводи основне особине дијалеката српског језика 

и екавског и ијекавског изговора. 

Облици наставе:  

- теоријска настава 
- пројектна настава 

 

Фонетика (фонологијом и 

морфологијом)  

 

 

 

  

-разликује глас, фонему и графему; 

-класификује гласове према основним 

критеријумима; 

-одреди границу слога у типичним случајевима; 

Место реализације наставе: 

- теоријска настава се 
реализује у учионици 

- пројектна настава се 
реализује у школској 
библиотеци 
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-препозна гласовне алтернације и примени 

нормативна решења у вези са њима; 

 

Прозодија 

 

Примени основна правила акценатске норме.  

Књижевност као уметност речи Објасни појам и значај књижевности као уметности 

речи и утврди њене сличности/разлике у односу на 

друге уметности и области културе. 

Реализација наставе: 

-приликом обраде драмског 

дела ученици гледају снимак 

позоришне представе а 

након тога следи разговор о  

драмском тексту и његовој 

позоришној реализацији 

- ученици подељени у групе 

раде пројекат и презентују 

га  

Читање и проучавање књижевности. Тумачи књижевно дело са разумевањем његових 

жанровских карактеристика и 

књижевноисторијског контекста користећи у 

анализи структурне и стилистичке елементе дела и 

употрбљавајући секундарне изворе. 

Оцењивање: 

Вредновање остварености 

исхода врши се путем 

формативног и сумативног 

оцењивања ученика ( четири 

писмена задатка, четири 

контролна задатка). 

Књижевни родови и врсте Наводи књижевне родове и врсте и главне 

карактеристике књижевних родова и врста. 

Оквирни број часова по 

теми: 

      - Општи појмови о језику 

( 3) 

 -Историја књижевних 

језика код Срба (3) 

Књижевност старог века -Истражи и објасни стваралачку улогу мита у 

књижевности; вреднује одлике античког епа, 

      -Раслојавање језика (5) 

      -Фонетика (са 



23 
 

библијског стила и представе света. фонологијом и  

         морфологијом)   (13)               

Народна књижевност -поткрепљује примерима основне одлике народне 

књижевности; 

-анализира композиционе и стилистичке одлике 

народне бајке и вреднује поруке у односу на 

властито читалачко искуство 

     -Прозодија (5) 

    -Књижевност као уметност  

     речи (2) 

  -  Читање и проучавање 

књижевности (4) 

  -Књижевни родови и врсте 

(15) 

 

Средњовековна књижевност Препозна одлике средњовековне књижевности и 

испита њен значај за српску културу. 

   -Књижевност старог 

века(16) 

Хуманизам и ренесанса -образложи на примерима важност свеукупног 

културног заокрета који се догодио у епохи 

хуманизма и ренесансе; 

-наведе мотиве, тематику и стилске одлике 

репезентативних књижевних дела хуманизма и 

ренесансе и покаже разлике и сличности у односу 

на античку и средњовековну књижевност 

  - Народна књижевност (19) 

   -Средњовековна 

књижевност(12) 

  -Хуманизам и ренесанса 

(16) 

  -Правопис (7) 

  -Језичка култура/усмено и 

писмено изражавање (28) 

Правопис 

 

Примени одговарајућа правописна правила.  

 

Језичка култура/усмено и писмено 

изражавање 

 

 

-правилно попуни различите формуларе и обрасце 

-састави текст примењујући различите облике 

књижевноуметничког стила; 

-препозна некњижевни акценат и облик речи у 

свакодневној комуникацији и у говору јунака у 

драмским уметничким формама, а потом га 

исправња у сопственом говору; 
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-чита са разумевањем књижевне и остале типове 

текстова 

                                                                        

 

                                                                        ХЕМИЈА   

 

Назив  предмета: Хемија  

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Први  

Циљеви  предмета : Циљ учења хемије је да ученик развије хемијска и техничко-технолошка знања, 

способности апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски 

рад, као припрему за даље универзитетско образовање и оспособљавање за 

примену хемијских знања у свакодневном животу, одговоран однос према себи, 

другима и животној средини и став о неопходности целоживотног образовања. 

 

Тема  Исходи  Начин  реализације  

ХЕМИЈА КАО НАУКА – проналази и критички одабира потребне хемијске 

информације из различитих извора; 

– користи хемијски научни језик за описивање 

структуре, својстава и промена супстанци; 

– наводи примере о значају хемије за савремено 

друштво; 

– описује научни метод у хемији; 

– објашњава значај хемијског експеримента; 

– изражава физичке величине у одговарајућим 

мерним јединицама међународног система (SI) и 

разликује основне и изведене физичке величине; 

– табеларно и графички приказује резултате 

мерења; 

– класификује супстанце на основу честичне 

Значај хемије за савремено 

друштво и одрживи развој. 

Макроскопски, 

субмикроскопски и 

симболички ниво 

описивања/представљања 

супстанци, њихове структуре, 

својстава и хемијских 

промена. 

Научни метод у хемији. 

Хемијски експеримент. 

Мерења, математичка обрада 

и представљање резултата 

мерења. 

ВРСТЕ СУПСТАНЦИ 

СТРУКТУРА АТОМА 

ХЕМИЈСКЕ ВЕЗЕ 

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 

КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ 

ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ 
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структуре супстанци; 

– прикаже шематски електронске конфигурације 

атома и јона; 

– описује стање електрона у атому квантним 

бројевима; 

– тумачи и предвиђа својства хемијског елемента 

на основу електронске конфигурације атома; 

– предвиђа промену енергије јонизације, афинитета 

према електрону, електронегативности у 

зависности од атомског броја у групи и периоди; 

– приказује електронски Луисове симболе и 

формуле атома, јона и молекула; 

– предвиђа геометрију молекула на основу Луисове 

формуле; 

– објашњава поларност молекула; 

– користи међумолекулске интеракције за 

објашњење агрегатних стања супстанци; 

– примењује једначину стања идеалног гаса; 

– тумачи фазни дијаграм на примеру воде; 

– објашњава утицај водоничне везе на својства 

супстанци; 

– објашњава разлике између аморфних и 

кристалних супстанци; 

– предвиђа својства супстанци на основу типа 

кристалне решетке; 

– објашњава својства дисперзних система и њихову 

примену у свакодневном животу; 

– рачуна количинску концентрацију, масену 

концентрацију и молалност раствора 

рачуна снижење температуре мржњења и 

Демонстрациони огледи 

Лабораторијска вежба 

Кључни појмови садржаја: 

научни метод, структура 

супстанце, дисперзни 

системи, хемијске реакције, 

оксидоредукционе реакције, 

протолитичка теорија 

киселина и база и pH 

вредност раствора. 
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повишење температуре кључања у воденим 

растворима електролита и неелектролита; 

– припреми растворе за потребе у лабораторији и 

свакодневном животу. 

– анализира односе количине супстанце, броја 

честица и масе супстанце; 

– образлаже значај квантитативних односа у 

хемијским системима; 

– изводи стехиометријска израчунавања на основу 

задатих података; 

– процењује топлотне промене у физичким и 

хемијским процесима на основу експерименталних 

података; 

– разматра факторе који утичу на брзину хемијске 

реакције и процењује њихов утицај на хемијске 

процесе у индустрији и свакодневном животу; 

– објашњава значај хемијске равнотеже у 

хемијским и технолошким системима; 

– експериментално испитује понашање хемијских 

равнотежних система; 

– разликује киселине и базе на основу једначина 

електролитичких дисоцијација и протолитичких 

реакција; 

– пише и тумачи једначине јонских реакција; 

– рачуна концентрације јона у растворима 

електролита на основу степена дисоцијације; 

– рачуна pH вредност раствора јаких киселина и 

база на основу количинске концентрације 

раствора; 

– препознаје примере киселина, база и соли у 
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свакодневном животу; 

– испитује киселост водених раствора помоћу 

различитих киселинско-базних индикатора; 

– препознаје примере оксидоредукционих процеса 

у свакодневном окружењу; 

– пише и тумачи једначине оксидоредукционих 

реакција; 

– наводи примере оксидационих и редукционих 

средстава; 

– пореди својства метала у односу на реакције са 

киселинама (које немају оксидациона својства); 

– безбедно по себе и друге рукује лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   РАЧУНАРСТВО  И  ИНФОРМАТИКА  

 

Назив  предмета: Рачунарство  и  информатика 

Годишњи  фонд  часова: 2+2/ 74+74 
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Разред: Први  

Циљеви  предмета : Циљ учења рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама 

и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке 

писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву. 

Усвајањем концепата из рачунарских наука, ученик развија способност апстрактног 

и критичног мишљења о аутоматизацији послова уз помоћ информационо-

комуникационих технологија и развија способност ефективног коришћења 

технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

 

Тема  Исходи  Начин  реализације  

Информационо-комуникационе 

технологије у савременом 

друштву 

објасни улогу ИКТ у свакодневном животу 

– разуме изазове коришћења савремених 

технологија на одговоран и безбедан начин 

– кратко опише најважније догађаје у развоју ИКТ 

– разликује и користи сервисе Интернета 

– приступа Интернету, самостално претражује, 

проналази информације у дигиталном окружењу и 

преузима их на свој уређај 

класификује информације са интернета и процењује 

њихов квалитет и поузданост 

– спроводи поступке за заштиту личних података и 

приватности на Интернету 

Кључни појмови садржаја: 

информатика и рачунарство, 

хардвер, софтвер, датотека, 

фасцикла, обрада текста, 

слајд презентације, 

рачунарска мрежа, интернет 

сервиси, безбедност на 

интернету, алгоритам, 

рачунарски програм. 

Настава се изводи у двочасу, 

са половином одељења у 

рачунарском кабинету, у 

групама не већим од 15 

ученика. 

8 часова  

Рачунарство – објасни начин дигиталног записа података и 

бинарног записа природних бројева 

– користи јединице за мерење количине података 

– кратко опише разлику између хардвера и 

софтвера 

При реализацији ове 

тематске целине потребно је 

да ученици стекну знања о 

томе како се у дигиталним 

уређајима информације 
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– наводи основне карактеристике компонената 

дигиталног уређаја и њихову улогу 

– разликује системски од апликативног софтвера 

– објасни шта је оперативни систем и која је његова 

улога 

– познаје основне типове апликативног софтвера 

– разликује појмове и типове лиценци софтвера и 

садржаја који се деле 

представљају помоћу 

бројева. Треба да знају 

10  часова  

Организација података и 

прилагођавање радног окружења 

разликује основе елементе графичког корисничког 

интерфејса 

– прилагоди радно окружење кроз основна 

подешавања 

– инсталира и деинсталира корисничке програме 

– сачува, модификује и организује податке 

– разликује најчешће коришћене типове датотека 

6 часова  

Креирање и уређивање 

дигиталних докумената 

– ефикасно и тачно уноси и уређује неформатиран 

текст 

– примењује основне елементе форматирања и 

структуирања текста 

– уређује на елементарном нивоу текст применом 

нотација за обележавање 

– постави напредне текстуалне и нетекстуалне 

елементе у креирани документ 

– познаје основне параметре стилизовања текста на 

нивоу карактера, параграфа и страница 

– користи и креира именоване стилове 

– користи елементе у тексту који се аутоматски 

ажурирају 

– припреми документ за штампу и одштампа га 

– уређује и приказује слајд презентације 

При реализацији ове 

тематске целине инсистирати 

да ученици науче да вешто и 

ефикасно врше уношење 

текста строго придржавајући 

се дигиталног правописа (у 

латиничком тексту на 

српском језику користећи 

дијакритичке карактере č, ć, 

ž, š, и сва граматичка 

правила говорног језика). За 

почетак вежбати рад са 

чистим текстом ( 20  часови )  
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– примењује правила за израду добре презентације. 

– користи функционалнoсти намењене сарадничком 

раду 

Програмирање описује алгоритмом ситуације из реалног живота 

(говорним језиком, псеудокодом, дијаграмом) 

– креира једноставан рачунарски програм у 

развојном окружењу 

– користи изразе за запис математичких формула 

– примењује наредбе за контролу гранања и 

понављања 

– анализира програм и предвиђа његово понашање 

без покретања 

– проналази и отклања грешке у програму 

– креира програм који реализује једноставне 

интерактивну 2д графику 

– креира програм у текстуалном програмском језику 

– разуме и отклања синтаксне грешке у 

програмском коду 

Пре почетка наставе 

програмирања ученицима 

треба објаснити важност 

алгоритамског приступа 

решавању проблема и 

вештине програмирања у 

данашњем свету  (30 часова) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          БИОЛОГИЈА   

 

Назив  предмета: Биологија  

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Први  
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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. 

 

Тема  Исходи  Начин  реализације  

БИОЛОГИЈА КАО ПРИРОДНА 

НАУКА 

 

 

 

 

– прикупи, прикаже и тумачи податке добијене 

истраживањем; 

– осмисли поступак истраживања на задато 

истраживачко питање, креира и прати 

истраживачки протокол; 

– изнесе и вреднује аргументе на основу доказа; 

– закључује о јединству живота и његовом 

заједничком пореклу на основу заједничких 

особина живих бића; 

– доведе у везу основна својства живих бића са 

просторним и временским распоредом чинилаца 

њиховог окружења; 

– разврста биолошки важне макромолекуле према 

њиховој улози у остварењу животних функција; 

– примерима илуструје примену биолошки важних 

макромолекула у биотехнологији; 

 

 

– упоређује прокариотску и еукариотску ћелију на 

основу биохемијских, анатомских и морфолошких 

карактеристика; 

– доведе у везу утицај чинилаца из спољашње и 

Пројектна  настава 

-вежбе 

- Кључни појмови 

садржаја: научни метод, 

принципи филогенетске 

класификације, ћелија, 

хомеостаза, 

биомакромолекули. 

У достизању исхода осмисли 

поступак истраживања на 

задату хипотезу, креира и 

прати истраживачки 

протокол, прикупи, прикаже 

и тумачи податке добијене 

истраживањем и изнесе и 

вреднује аргументе на основу 

доказа. (6 часова) 

- одговарајући биолошко 

едукативни или научно-

популарни текстове или 

филмове (20 часова) 

-могу се користити 

ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 

 

 

 

 

БИОЛОШКИ МАКРОМОЛЕКУЛИ 

 

 

 

 

ЋЕЛИЈА – ГРАЂА И ФУНКЦИЈА 

 

 

 

ЋЕЛИЈСКЕ ДЕОБЕ 
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унутрашње средине са динамиком ћелијских 

процеса; 

– тумачи шеме ћелијског циклуса и ћелијских 

деоба еукариота у контексту раста и 

размножавања; 

 

 

 

 

 

 

– постави шест кључних догађаја у историји 

живота на временској скали; 

– тумачи филогенетске односе и разноврсност 

живог света на Земљи ослањајући се на модел 

„дрво живота”; 

– примени или изради једноставне кључеве за 

идентификацију живог света. 

анимације, илустрације, лего 

коцкице итд.); основне 

биолошке улоге угљених 

хидрата уз показивање 

илустрација њихове грађе 

(моно-, ди- и полисахариди; 

глукоза, скроб, гликоген, 

целулоза, хитин); (10 

часова) 

- практичан рад, 

вежбе/демонстрација (20  

часова) 

ФИЛОГЕНИЈА И ПРИНЦИПИ 

КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

- примери који су познати 

ученицима. 

 

Оцењивање: постигнућа 

ученика (продукти учења) и 

сопствени рад. Наставник 

треба континуирано да прати 

напредак ученика, који се 

огледа у начину на који 

ученици партиципирају, како 

прикупљају податке, како 

аргументују, евалуирају, 

документују итд. 
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                                                   ФИЗИЧКО   И  ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ   

 

Назив  предмета: Физичко  и  здравствено   васпитање  

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Први  

Циљеви  предмета :  

Циљ учења физичког и здравственог васпитања је да ученик континуирано развија 
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знања, физичке способности и моторичке вештине у складу са вредностима 

физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег 

професионалног развоја. 

 

 

 

Тема  Исходи  Начин  реализације  

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ   

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И 

СПОРТСКЕ ДИЦИПЛИНЕ: Атлетика, 

Спортска гимнастика,  Физичка 

активност по избору , Физичка 

активност по избору, Полигони  

– сврсисходно примењује вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања; 

– упореди и анализира резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст и сагледа сопствени 

моторички напредак; 

– планира и примењује усвојене моторичке вештине 

у свакодневном животу; 

– игра један народни и један друштвени плес; 

– примењује и поштује основе принципе вежбаног 

процеса и правила тимских и спортских игара; 

– одговорно се односи према објектима, справама и 

реквизитима у просторима за вежбање; 

– навија фер; 

– разликује различите типове физичке активности; 

– примењује одговарајуће вежбе у складу са 

сопственим могућностима и потребама; 

– препозна ниво оптерећења током вежбања; 

– уочи грешке у извођењу покрета и кретања; 

– учествује на одељенском, разредном и другим 

такмичењима и/или спортско-рекреативним 

манифестацијама за које се школа определи; 

– помаже организацији школских спортских 

Тестирање ученика. 

Кондициона припрема 

ученика: 

– вежбе за развој снаге; 

– вежбе за развој 

покретљивости; 

– вежбе за развој 

издржљивости; 

– вежбе за развој брзине: 

 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА; Физичко образовање, 

Здравствена култура,  

Усавршавање технике трчања 

на кратким стазама. 

Усавршавање технике трчања 

на средњим стазама. 

Усавршавање технике скок 

удаљ. 

Усавршавање технике скок 

увис. 

Бацање кугле. 

Провера савладаности 

елемената гимнастике из 

основне школе. 
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манифестација; 

– користи могућности за свакодневну физичку 

активност у окружењу и редовно вежба у складу са 

својим потребама; 

– примени принципе здраве исхране; 

– примењује правила безбедности у различитим 

физичким активностима у школи и ван школе; 

– у групним активностима ради на остваривању 

заједничких циљева; 

– решава конфликте на социјално прихватљив 

начин; 

– при вежбању и кретању уочи и негује естетске 

вредности; 

– коригује последице дуготрајне седентарне 

активности, положаје, покрете и кретања који имају 

негативан утицај на здравље применом физичког 

вежбања; 

– поштује здравствено-хигијенска и еколошка 

правила у вежбању; 

– редовно контролише своје здравље; 

– повезује штетан утицај које психоактивне 

супстанце имају на здравље. 

Вага претклоном и 

заножењем и спојено, 

одразом једне ноге колут 

напред. 

Став на шакама, издржај, 

колут напред. 

Два повезана премета 

странце удесно (улево). 

Основна правила и принципи 

вежбања: 

- загревање, 

- разгибавање, 

- дисање, 

- дозирање вежбања, 

- смиривање организма. 

Основне моторичке 

способности. 

Правила спортских игара и 

дисциплина. 

Безбедност у вежбању. 

 

                                                                                 ИСТОРИЈА   

 

Назив  предмета: Историја  

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Први  

Циљеви  предмета : Циљ учења 

историје је да ученик, изучавајући 
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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. 

 

 

Тема  Исходи  Начин  реализације  

Основи историјског истраживања У усменом и писаном излагању користи основне 

научне појмове.Користи хронолошке одреднице 

у складу са периодизацијом-идентификује 

порекло и сазнајну вредност извора-објашњава 

основе научног метода у реконструкцији 

прошлост.Уочава и изражава став у односу на 

предрасуде,стереотипе,пропаганду и друге 

врсте манипулација.Користи ИКТ.                              

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 

историје као науке: ера, датум, век, 

деценија, миленијум, прво теоријски, а 

потом и практично, применом на 

примерима, а потом и самостално, 

давање примера од стране ученика. 

Вежбање рачунања  времена и  

препознавања врсте ист.извора на 

датим примерима, њихова анализа, 

сазнајна вредност и примена у 

истраживању. Обезбеђивање 

корелације са сродним предметима: 

географија,  ликовно- скулптуре  



37 
 

Лепенског вира и Винче, музичко 

васпитање-бубњеви, верска настава- 

постанак човека, грађанско васпитање-

подела друштва по својини. 

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 политички оквири 

цивилизација старог века 

Анализира узрочно-последичне везе и 

идентификује их на конкретним 

примерима.Анализира историјске податке и 

идентификује особености државног уређења у 

различитим државама старог истока ,поредећи 

историјске и географске карте датог 

простора,уочава утицај рељефа и климатских 

чинилаца на настанак цивилизације и кретања 

становноштва. 

Припремање наставника за часове, 

водећи рачуна о особеностима 

одељења. 

Користити разноврсне технике/методе 

и облике рада. 

Обезбеђивање корелације са сродним 

предметима: географија-(Мала Азија, 

Нил, Тигар, 

Еуфрат,Левант,Кина,Крит,Микена,Грчка 

и Рим); ликовно  и музичко васпитање, 

верска настава-политеизам, грађанско 

васпитање-однос владара и поданика... 

Коришћење историјских текстова и 

њихова анализа. 

Стално коришћење историјске карте и 

историјског атласа. 

  Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала:илустрација, 
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табела,  ППТ, питања. 

Коришћење додатне литературе, 

интернета, енциклопедија, ради израде 

паноа, кратких записа, кратких 

излагања. 

Коришћење уџбеника, тестова,видео 

записа. 

Постављање ученика у различите 

ситуације евалуације и 

самоевалуације.  

 

Друштвени и привредни односи у 

старом веку 

 Упоређује и анализира историјске податке и 

идентификује особености државног уређења у 

различитим државама старог истока,старе Грчке 

и старог Рима-издваја и међусобно пореди 

најважније одлике друштвених уређења у 

цивилизацијама старог века-пореди друштвени 

положај различитих слојева друштва-

идентификује основне елементе и одлике 

привреде у државама старог века 

Припремање наставника за часове, 

водећи рачуна о предзнањима ученика. 

Користити разноврсне технике/методе 

и облике рада   

Обезбеђивање корелације са сродним 

предметима: географија (Државе 

Старог Истока,Египат,Стара 

Грчка,Стари Рим),  ликовно васпитање, 

верска настава, грађанско васпитање 

(права робова, друштвено уређење)... 

Осмишљавање додатног материјала из 

историје  

Коришћење историјских текстова и 

њихова анализа. 

Стално коришћење историјске карте и 

историјског атласа 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала:  илустрација, 

шеме из уџбеника, табеле,  ППТ, видео 



39 
 

записи и др. 

Упућивање ученика на коришћење 

додатне литературе, интернета, 

енциклопедија...   

Коришћење уџбеника. 

Израђује помоћна наставна средства: 

паное, карте, шеме, лозе...  

 

 

Култура и свакодневни живот у старом 

веку 

Уочава присуство и препознаје основне одлике културе, 

религије,књижевности у старом веку. Пореди и илуструје 

примерима одлике свакодневног  живота међу различитим 

цивилизацијама старог века. Разуме специфичности и 

пореди културни развој и начин живота припадника 

различитих народа у старом веку. 

Користити разноврсне технике/методе 

и облике рада   

Обезбеђивање корелације са сродним 

предметима: географија (Атина, 

Спарта, Персија,Рим,Египат...) ликовно 

(архитектура, стилови) и музичко 

васпитање, верска настава-политеизам, 

грађанско васпитање- демократија, 

српски (позориште, трагедија, 

комедија)... 

Коришћење историјских текстова и 

њихова анализа (Хомер-Илијада, 

Херодот-Грчко-персијски ратови, битка 

на Термопила) 

Стално коришћење историјске карте и 

историјског атласа 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: карикатура, 

илустрација (Бацач диска, 

стубови,митски прикази на вазама),  

шеме друштвене лествице, питања,  
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ППТ, видео-записа 

Упућивање ученика на коришћење 

додатне литературе, интернета, 

енциклопедија, ради израде паноа, 

кратких записа, кратких излагања 

Коришћење уџбеника. 

Постављање ученика у различите 

ситуације евалуације и самоевалуације   

 

Појаве дугог трајања – миграције Анализира историјске податке и идентификује особености, 

континуитет и промене у различитим појавама дугог 

трајања.Анализира узрочно-последичне везе и 

идентификује их на конкретним примерима миграција. 

Поредећи историјске и географске карте датог простора, 

уочава утицај рељефа и климатских чинилаца на настанак 

цивилизација и кретање становништва. 

Припремање наставника за часове, 

водећи рачуна о особеностима 

одељења и предзнањима ученика 

Користити разноврсне технике/методе 

и облике рада   

Обезбеђивање корелације са сродним 

предметима: географија (Средоземно 

море, Балканско полуострво-римске 

провинције, Блиски исток,Северна 

Африка),  ликовно ,верска настава, 

грађанско васпитање ... 

Осмишљавање додатног материјала из 

историје  

Коришћење историјских текстова. 

Стално коришћење историјске карте и 

историјског атласа. 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: карикатура, 

илустрација, шеме из уџбеника, 

табеле,  ППТ, видео записи и др. 

Упућивање ученика на коришћење 
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додатне литературе, интернета, 

енциклопедија...   

Коришћење уџбеника. 

Израђује помоћна наставна средства: 

паное, карте, шеме, итд . 

 

Цивилизацијске тековине епохе старог 

века 

Уочава присуство и препознаје важност тековина 

цивилизација старог века у савременом свету.Повезује 

прошлост и садашњост упоређујући институције, право, 

политику, науку, уметност,демократију,спорт итд… 

Припремање наставника за часове, 

водећи рачуна о особеностима 

одељења и предзнањима ученика 

Користити разноврсне технике/методе 

и облике рада   

Обезбеђивање корелације са сродним 

предметима: географија ,  ликовно 

васпитање ,верска настава, грађанско 

васпитање ... 

Осмишљавање додатног материјала из 

историје  

Коришћење историјских текстова. 

Стално коришћење историјске карте и 

историјског атласа 

Комбиновање различитих врста 

дидактичког материјала: карикатура, 

илустрација, шеме-мапе ума из 

уџбеника, табеле,  ППТ, видео записи и 

др. 

Упућивање ученика на коришћење 

додатне литературе, интернета, 

енциклопедија...   

Коришћење уџбеника. 

Израђује помоћна наставна средства: 
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паное, карте, шеме...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Географија 

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Први  

Циљеви  предмета : - Стицање знања о предмету проучавања физичке географије, подели, значају у систему наука 

- Стицање знања о ГИС-у 

- Усвајање знања о димензијама и облику Земље 

- Проширивање знања о Земљиној ротацији и револуцији и њиховим последицама 

- Проширивање знања о унутрашњој грађи Земље и основним тектонским процесима 

- Проширивање знања о минералима и стенама 
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- Стицање нових и продубљених знања о основним облицима рељефа на Земљи 

- Проширивање знања о основним ерозивним и акумулационим процесима 

- Прошитивање основних знања о факторима и елементима климе; 

- Стицање знања о утицају климе на живот људи; 
- Развијање свести о значају светског мора за живот и рад људи; 

- Проширивање знања о подземним и површинским водама;  

- Стицање знања о утицају човека на водне ресурсе; 
- Упознавање са типовима и географским распоредом земљишта; 

- Развијање свести о законитостима распореда биљног и животињског света на Земљи; 
- Прошитивање знања о природној средини 

- Упознаје се са природним зонама 
 

Тема  Исходи  Начин  реализације  

ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

 

-осмисли пројекат истраживања на задату тему, реализује 

истраживање у локалној средини, прикаже и дискутује о 

резултатима; 

-користи дигиталне картографске изворе информација и алате 

Географских информационих система 

На почетку теме ученике упознати 

са циљевима и исходима 

наставе,планом рада и начином 

оцењивања. 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 Теоријска настава (71 час) 

 Пројектна настава (3 часа) 
Место реализације наставе 

Настава се реализује у кабинету за 

географију. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 Усмену проверу знања 

 Тестове знања 

 Активности на часу. 
Оквирни број часова по темама 

 Физичка географија: 2 часа; 

 

ОБЛИК, ДИМЕНЗИЈЕ И КРЕТАЊЕ  ЗЕМЉЕ 

-помоћу модела демонстрира облик и кретање Земље и 

анализира њихове последице 

 

ЕВОЛУЦИЈА ГЕОГРАФСКОГ ОМОТАЧА 

 

-разликује еволутивне фазе сфера на Земљи и њихова главна 

обележја 

 

ГРАЂА ЗЕМЉЕ 

 

-изводи закључке о утицају унутрашњих сила на настанак 

минерала и стена и формирање рељефа користећи примере у 

Србији и у свету 

-изводи закључке о утицају унутрашњих сила на настанак 

минерала и стена и формирање рељефа користећи примере у 

Србији и у свету; 

-предвиђа које последице по човека могу да настану деловањем 

геохазарда и наводи мере превенције и заштите; 

 

РЕЉЕФ ЗЕМЉИНЕ ПОВРШИНЕ -разврстава облике рељефа према типу настанка у зависности од  
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 деловања ендогених и егзогених процеса на примерима у 

локалној средини и у свету; 

-разврстава облике рељефа према типу настанка у зависности од  

деловања ендогених и егзогених процеса на примерима у 

локалној средини и у свету; 

 

 

-предвиђа које последице по човека могу да настану деловањем 

геохазарда и наводи мере превенције и заштите; 

-оцењује улогу човека као фактора и модификатора у процесу 

формирања рељефа; 

 

 Облик, димензије и кретање 
земље: 3 часа 

 Еволуција географског 
омотача: 2 часа; 

 Грађа земље:9 часова; 

 Рељеф земљине површине: 
16 часова; 

 Атмосфера: 20 часова 

 Хидросфера: 15 часова; 

 Биосфера: 4часа; 

 Геонаслеђе: 3 часа 
 

АТМОСФЕРА -анализира процесе у ваздушном омотачу и њихов утицај на 

временске прилике на Земљи користећи географске карте и 

ИКТ-е; 

-критички процењује активности човека на промене у 

атмосфери; 

ХИДРОСФЕРА 

 

-анализира хидролошке појаве, објекте и процесе користећи се 

географским картама и ИКТ-ом; 

-доводи у везу и илуструје однос подземних и површинских 

вода и указује на значај Светског мора и копнених вода; 

-истражује узроке различитих водопривредних проблема у свету 

и код нас и изводи закључке о значају водних ресурса за 

свакодневни живот човека; 

БИОСФЕРА 

 

-разликује главне типове земљишта, доводи у везу њихова 

својства са условима формирања и примерима у Србији и свету 

и илуструје њихову економску вредност; 

-примерима и помоћу географске карте објашњава законитости 

хоризонталног и вертикалног распореда биома; 

-анализира утицај човека на земљиште, живи свет и 

биоразноликост на примерима из света и локалне средине 

користећи се географским картама и ИКТ-ом; 
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ГЕОНАСЛЕЂЕ 

 

-дефинише појам геонаслеђа и аргументује потребу за његовом 

заштитом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Образовање за одрживи развој 

Годишњи  фонд  часова: 37 

Разред: Први  

Циљеви  предмета : Циљ изборног програма образовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања 

међузависности људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран 

однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост  сагледава и кроз перспективу будућности. У 

првом разреду програм се састоји од три обавезна модула: Вода, Ваздух и Одрживи градови и насеља, 

што представља почетак изучавања компонената животне средине.  
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Тема  Исходи  Начин  реализације  

ВОДА -учествује у доношењу правила понашања и рада у групама; 

објасни значај концепта одрживог развоја у савременом 

друштву;  

-рационално користи  и заштити воду од загађивања; 

-доведе у везу опстанак живог света и квалитет воде; 

-процењује последице људских активности које доводе до 

загађивања воде; 

-процењује добре и лоше стране употребе хемикалија у 

домаћинству и залаже се за њихову  смањену употребу; 

На почетку теме ученике упознати 

са циљевима и исходима 

наставе,планом рада и начином 

оцењивања. 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 Пројектна настава (37 
часова) 

Место реализације наставе 

Настава се реализује у кабинету за 

географију. 

Оквирни број часова по темама 

 Вода: 11 часова 

 Ваздух: 9 часова 

 Одрживи градови и 

насеља:17 часова 

ВАЗДУХ -предвиђа последице употребе различитих  врста енергената који 

се користе за грејање/хлађење на квалитет ваздуха; 

-критички анализира елементе месечне потрошње енергената 

који се  користи у његовом домаћинству;  

-проналази и процењује релевантне податке, који се односе на 

квалитет ваздуха у окружењу; 

-дискутује о утицају различитих чинилаца на загађеност  ваздуха 

и здравље људи;   

-аргументовано се залаже за побољшање квалитета ваздуха у 

својој непосредној околини предузимањем активности у кући, 

школи и окружењу; 

ОДРЖИВИ ГРАДОВИ И НАСЕЉА -објасни како се задовољавају основне потребе људи у његовом 

окружењу;   

-повеже основне принципе одрживог планирања и изградње са 

могућностима унапређивања одрживости  места  у коме живи; 

-критички разматра одлуке локалне заједнице о коришћењу, 

заштити и очувању заједничког простора;  

-пореди сопствене потребе са потребама других становника 

места у коме живи;  

-унапређујеочување непосредног окружења сопственим 
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активностима; 

-својим активностима афирмише одрживо уређење простора у 

свом непосредномокружењу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ДРУГИ  СТРАНИ  ЈЕЗИК: НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК 

 

 

Назив  предмета: Немачки језик 

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Први  

Циљеви  предмета : Razvijanje komunikativne kompetencije, osposobljavanje za pismenu i usmenu 

komunikaciju na nemačkom jeziku, razvijanje   saznajne i inelektualne sposobnosti, kao 

i humanističkih, moralnih i estetskih stavova. 
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Тема  Исходи  Начин  реализације  

 

FITNESS UND SPORT -Razume osnovnu poruku kraćeg izlaganja na temu 

sporta; 

- razume kraći tekst/do 120 reči/; 

- pronaađe ii izdvoji određenu informaciju iz teksta; 

- izloži kraću pripremljenu prezentaciju na temuu svog 

sportskog idola; 

- postavlja pitanja ii odgovara  na njih; 

-napiše kraći tekst /70-90 reči/ na temu sporta; 

 

Dijalog, govorne vežbe, 

autodiktat, grupni oblik rada, 

rad u povima, projektnaa 

nastava; 

Ocenjivanje: kratki 

petominutni i petnaestominutni 

testovi, kontrolne vežbe, 2 

pismena zadatka /po jedan u 

polugodištu/, govorne vežbe, 

projekti; 

BERLINER  LUFT 

 

- razume informacije o Berlinu; 

- opiše grad; 

- zatraži učtivo informaciju, 

- ponudi pomoć, 

- razume informacije kako da stigne do određene 

tačke u gradu; 

- učestvuje u razgovoru na temu izlazaka, 

- planira slobodno vreme.  

 

WOHNEN 

 

- Opiše svoje omiljeno mesto u stanu/kući; 
- Napiše kraći sastav na temu „raspremanje „; 
- Razume oglase za stanovanje; 
- Razume poslovice u vezi sa temom „stanovanje i urednost 

 

AUSTAUSCH - Govori o strahovima I brigama, 
- Umiri nkoga ko je zabrinut, 
- Uporedi način ivota u Nemačkoj i  u svojoj zemlji; 
- Kaže gde šta stavlja prilikom uređenja svoje sobe; 
- Kaže da nešto ne razume; 
- Ispuni formular; 
- Govori o prednostima i nedostacima u vezi sa razmenom 

učenika; 
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ESSEN - Opiše sliku na kojoj je postavljen sto; 
- Naruči hranu i pice u restoranu, 
- Plati u restoranu; 
- Da se požali na uslugu u restoranu, 
- Govori o ukusima hrane i kako mu nešto prija ili ne prija; 
- Razume tekst o problemima sa težinom; 
- Ume da pronađe objašnjenje u rečniku; 

 

DIE ABSCHIEDSPARTY - Ume da formuliše šta su prednosti, a šta nedostaci nečega; 
- Govori o poklonima; 
- Planira neku proslavu; 
- Oprosti  se od nekoga; 
- Razume kulinarske recepte; 
- Razume pesmu; 
- Odigra skeč sa društvom; 

 

TRÄUME UND WÜNSCHE - Ume da izrazi želju; 
- Imenuje uslove za izvršenje neke radnje, 
- Govori o planovima za budućnost; 
- Razume razgovor roditelja sa decom; 
- Razume blog-tekstove u vezi sa planovima za budućnost; 

 

 

 

                                                         ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Ликовна култура 

Годишњи  фонд  часова: 37 

Разред: Први  

Циљеви  предмета :  

- Oспособљавање за комуникацију и развијање креативности и одговорног односа према 
очувању културе и уметничког наслеђа свог и других народа. 

- Развијање и унапређивање стваралачког мишљења и иновативности. 

- Формирање позитивног става и одговорног односа према културном и 
уметничком наслеђу. 

- Развијање свести о вези између уметности и друштва, као и између уметности 

и природе. Развијање свести о одрживом развоју и улози уметности у 



50 
 

очувању животне средине. 
- Подстицање ученика да примењују новостечена знања и вештине у осталим 

наставним садржајима, свакодневном животу, даљем школовању и будућим 

занимањима. 
 

 

 

 

Тема  Исходи  Начин  реализације  

ОДНОСИ  

– изражава своја интересовања и естетске 

доживљаје одабраним средствима и техникама; 

– користи уметничко наслеђе као подстицај за 

стваралачки рад; 

– обликује презентације усклађујући текст и слику; 

– образложи свој естетски доживљај археолошких 

налаза, уметничких дела, споменика културе и 

објеката у окружењу; 

– укаже на сличности, разлике и међусобни утицај 

уметности одређених култура, цивилизација и 

периода; 

– користи, самостално, литературу и интернет за 

истраживање; 

– издваја кључне информације из текста и слике; 

– извештава о учешћу у одабраним дешавањима у 

уметности и култури излажући сопствене утиске и 

мишљење; 

– разматра значај и улогу културе и уметности у 

друштву; 

– предлаже обилазак одабраног споменика културе 

у земљи или иностранству. 

 

- Фронтални облик рада  

 

- Индивидуални облици 
рада 

 

- Групни облици рада 
 

- Вербално-текстуалне 

методе 
 

- Демонстративно-

илустративне методе 
 

 

- Метода самосталног 

рада ученика 
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ПОЈАВЕ  

– изражава своја интересовања и естетске 

доживљаје одабраним средствима и техникама; 

– користи уметничко наслеђе као подстицај за 

стваралачки рад; 

– обликује презентације усклађујући текст и слику; 

– образложи свој естетски доживљај археолошких 

налаза, уметничких дела, споменика културе и 

објеката у окружењу; 

– укаже на сличности, разлике и међусобни утицај 

уметности одређених култура, цивилизација и 

периода; 

– користи, самостално, литературу и интернет за 

истраживање; 

– издваја кључне информације из текста и слике; 

– извештава о учешћу у одабраним дешавањима у 

уметности и култури излажући сопствене утиске и 

мишљење; 

– разматра значај и улогу културе и уметности у 

друштву; 

– предлаже обилазак одабраног споменика културе 

у земљи или иностранству. 

 

- Фронтални облик рада  
 

- Индивидуални облици 

рада 
 

- Групни облици рада 

 

- Вербално-текстуалне 
методе 

 

- Демонстративно-
илустративне методе 

 

 

- Метода самосталног 
рада ученика 
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                                                     ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Музичка култура  

Годишњи  фонд  часова: 37 

Разред: Први  

Циљеви  предмета :  
Циљ наставе музичка култура је развијање свести о значају и улози музичке 

уметности кроз развој цивилизације и друштва; оспособљавање ученика за 

разликовање основних одлика уметности различитих цивилизација и култура 

крозсагледавање елемената музичких дела;оспособљавање ученика за уочавање 

разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

унапређивање естетских критеријума код ученика; подстицање уметничког развоја 

и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима; 

подстицање, стварање и даљим неговање интересовања, навика и потреба за  

слушање вредних музичких остварења; усвајање и проширивање познавања 

основних музичко-теоријских појмова.  

 

Тема  Исходи  Начин  реализације  

Увод у музику  Ученик ће бити у стању да: Дидактички иметодички 
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 препозна друштвено-историјски и културолошки 

амбијент у коме се развијају различити видови 

музичког изражавања; 

– демонстрира познавање музичке терминологије и 

изражајних средстава музичке уметности у склопу 

предложених тема; 

– препозна обрађене музичке стилове и жанрове 

према основним карактеристикама; 

плурализам, тематско, 
односно пројектно и 
индивидуализовано учење, уз 

употребу савремених ИТ 
технологија. Кроз слушање 

музичких дела ученици 
анализирају музику , опашају 

грађу музичког дела, 
изражајне елементе,  
разликују извођачке саставе.  

Развијање става о музици и 
одређеном стилу , врсти и 

жанру и конкретном делу које 
се слуша, изграђује се 
разговором, рефлексијом, 

дискусијом и дебатом . 
Укључивање различитих 

видова уметничког 
изражавања (покрет, глума, 
књижевност, визуелни 

стимулуси). Визуелизација 
музичког садржаја, различити 

прикази микро и макро 
структуре музилког дела, као 
и уцртане појединачне 

елементе музичког израза 
чиме ће се омогучити 

темељније музичко 
разумевање слушаног дела.  

Музика у првобитној друштвеној 
заједници и културама старог века 

 препозна  музику различитих народа Старог века; 

 препозна утицај ритуалног понашања у музици 

савременог доба (музички елементи, наступ...); 

 

    
                                      

Музика средњег века - уочи сличности и разлике између  
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ранохришћанске, православне и 

римокатоличке духовне музике;  

– сагледа улогу музике у средњовековној Србији у 

односу на музику византијске и грегоријанске  

традиције средњег века; 

 

Музика ренесансе – разликује ренесансну полифонију од 

средњовековног вишегласја; 

– уочи разлике између духовних и световних 

вокалних композиција средњег века и ренесансе; 

– препозна репрезентативне музичке примере 

најзначајнијих представника ренесансе  

 

Музика барока и рококоа - објасни настанак и развој опере и њен 
синкретички карактер; 

- препозна репрезентативне музичке примере 

најзначајнијих представника барока  

– анализира начине коришћења изражајних 

средстава, у одабраним музичким примерима,  из 

различитих култура, стилова и жанрова;  

 

Класицизам - објасни  развој сонате, концерта и симфоније у 

класицизму  и улогу и карактер ставова у сонатном 

циклусу; 

– повеже музичке облике са извођачким саставом; 

дефинише разлоге настанка комичне опере; 

– уочава у свакој од епоха међусобну повезаност 

музичке уметности са другим уметностима; 

– разликује  вокално-инструменталне и 

инструменталне  облике од барока до краја 

романтизма; 

– објасни улогу свих актера у презентацији 

музичког дела/жанрова (композитор, извођач, 
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кореограф, режисер...); 

 

Роматизам – објасни значај Глукове реформе за даљи развој 

опере; 

– дефинише разлоге настанка комичне опере; 

– објасни значај Вагнерове реформе опере; 

– звучно идентификује структуралне елементе 

опере (увертира, арија, речитатив, хор...) и 

њихову улогу; 

– препозна репрезентативне музичке примере 

најзначајнијих представника од ренесансе до 
романтизма. 

 

 

                                                            ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Уметност и дизајн  

Годишњи  фонд  часова: 37 

Разред: Први  

Циљеви  предмета :  
Циљ учења изборног програма уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и 

стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и 

изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у 

уметнички и културни живот заједнице. 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;  

 реализује идеје уважавјући принципе одабраних уметничких дисциплина;  

 користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;  

 користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад; 

 презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију; 

 предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности; 

 комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и естетских 

доживљаја; 
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 исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела; 

 просуђује, критички, утицај уметности на здравље; 

 учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, 

планирању и реализацији мањег пројекта. 

 
 

 

Тема  Исходи  Начин  реализације  
Инспирација: Уметничка дела као 

инспирација. 

 

По завршетку свих модула ученик ће бити у стању да: 

 êîðèñòè îäàáðàíó èíôîðìàöè¼ó êàî ïîäñòèöà¼ çà ñòâàðàëà÷êè ðàä; 

 ïðåçåíòó¼å èäå¼ó, ïðèìåðå èëè ðàä ïðåìà äîãîâîðåíèì 

êðèòåðè¼óìèìà; 

 ó÷åñòâó¼å ó îñìèøšàâàœó, ïëàíèðàœó è ðåàëèçàöè¼è ¼åäíîñòàâíîã 

ïðî¼åêòà;  

презентује идеју, примере или рад према договореним 

критеријумима. 

Ученици истражују различите 
информације као подстицај 

за стваралачки рад, 
размишљају о односима 

између две уметности или два 
дела, као и ауторству , хпр. 
филм инспирисан романом, 

слика инспирисана музиком 
итд. Рад у групама, а потом 

свака група презентује своје 
истраживање.  

Инспирација: Природа као инспирација По завршетку свих модула ученик ће бити у стању да: 

 êîðèñòè îäàáðàíó èíôîðìàöè¼ó êàî ïîäñòèöà¼ çà ñòâàðàëà÷êè ðàä; 

 ïðåçåíòó¼å èäå¼ó, ïðèìåðå èëè ðàä ïðåìà äîãîâîðåíèì 

êðèòåðè¼óìèìà; 

 ó÷åñòâó¼å ó îñìèøšàâàœó, ïëàíèðàœó è ðåàëèçàöè¼è ¼åäíîñòàâíîã 

ïðî¼åêòà;  

презентује идеју, примере или рад према договореним 

критеријумима. 

Ученици истражују како 
уметници стварају 
подстакнути различитим 

информацијама: опажањем и 
доживљајем природе и 

окружења (амбијент ). Рад у 
групама, а потом свака група 
презентује своје 

истраживање.  
Инспирација: Модни трендови. По завршетку свих модула ученик ће бити у стању да: 

 êîðèñòè îäàáðàíó èíôîðìàöè¼ó êàî ïîäñòèöà¼ çà ñòâàðàëà÷êè ðàä; 

 ïðåçåíòó¼å èäå¼ó, ïðèìåðå èëè ðàä ïðåìà äîãîâîðåíèì 

êðèòåðè¼óìèìà; 

 ó÷åñòâó¼å ó îñìèøšàâàœó, ïëàíèðàœó è ðåàëèçàöè¼è ¼åäíîñòàâíîã 

ïðî¼åêòà;  

презентује идеју, примере или рад према договореним 

Истраживачке активности, 

анализа прикупљених 
података, презентовање 

добијених резултата, 
документовање рада. 
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критеријумима. 
Инспирација: Стилови у уметности. По завршетку свих модула ученик ће бити у стању да: 

 êîðèñòè îäàáðàíó èíôîðìàöè¼ó êàî ïîäñòèöà¼ çà ñòâàðàëà÷êè ðàä; 

 ïðåçåíòó¼å èäå¼ó, ïðèìåðå èëè ðàä ïðåìà äîãîâîðåíèì 

êðèòåðè¼óìèìà; 

 ó÷åñòâó¼å ó îñìèøšàâàœó, ïëàíèðàœó è ðåàëèçàöè¼è ¼åäíîñòàâíîã 

ïðî¼åêòà;  

презентује идеју, примере или рад према договореним 

критеријумима. 

Ученици разматрају питања: 

Шта је то стил? Шта се сматра 
стилом у уметности? Када 
мислимо да нас неко копира?  

... 
Ученици прикупљају податке, 

разматрају их, спроводе 
сопствено истраживање у 
виду прављења упитника 

нпр.,  а који испитује ставове 
људи  или спровожење 

анкетирања  на изабраном 
узорку; презентовање 

добијених података, као и 
документовање рада.   

Обједињене уметнности: Спектакл По завршетку свих модула ученик ће бити у стању да: 

 êîðèñòè îäàáðàíó èíôîðìàöè¼ó êàî ïîäñòèöà¼ çà ñòâàðàëà÷êè ðàä; 

 ïðåçåíòó¼å èäå¼ó, ïðèìåðå èëè ðàä ïðåìà äîãîâîðåíèì 

êðèòåðè¼óìèìà; 

 ó÷åñòâó¼å ó îñìèøšàâàœó, ïëàíèðàœó è ðåàëèçàöè¼è ¼åäíîñòàâíîã 

ïðî¼åêòà;  

презентује идеју, примере или рад према договореним 

критеријумима. 

Истраживачке активности, 

анализа прикупљених 
података, презентовање 

добијених резултата, 
документовање рада. 

Обједињене уметнности: Мјузикл По завршетку свих модула ученик ће бити у стању да: 

 êîðèñòè îäàáðàíó èíôîðìàöè¼ó êàî ïîäñòèöà¼ çà ñòâàðàëà÷êè ðàä; 

 ïðåçåíòó¼å èäå¼ó, ïðèìåðå èëè ðàä ïðåìà äîãîâîðåíèì 

êðèòåðè¼óìèìà; 

 ó÷åñòâó¼å ó îñìèøšàâàœó, ïëàíèðàœó è ðåàëèçàöè¼è ¼åäíîñòàâíîã 

ïðî¼åêòà;  

презентује идеју, примере или рад према договореним 

критеријумима. 

Истраживачке активности на 
тему зашто мјузикли , као и 
мултимедијалне представе 

последњих деценија 
привлаче највише пажње; 

формирање дигиталне 
колекције мјузикла, а потом 
ће ученици изабрати једно 

остварење и адаптирати 
одломак.  

Обједињене уметнности: Уметност По завршетку свих модула ученик ће бити у стању да: Истраживачке активности у 
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оглашавања  êîðèñòè îäàáðàíó èíôîðìàöè¼ó êàî ïîäñòèöà¼ çà ñòâàðàëà÷êè ðàä; 

 ïðåçåíòó¼å èäå¼ó, ïðèìåðå èëè ðàä ïðåìà äîãîâîðåíèì 

êðèòåðè¼óìèìà; 

 ó÷åñòâó¼å ó îñìèøšàâàœó, ïëàíèðàœó è ðåàëèçàöè¼è ¼åäíîñòàâíîã 

ïðî¼åêòà;  

презентује идеју, примере или рад према договореним 

критеријумима. 

групама: ученици мењају 
музику постојећег спота у 
апликатвном програму; 

ученици добијају кратку 
текстуалну поруку коју треба 

да представе ефектно 
дигиталном презентацијом, 

итд, а потом ће у оквиру 
заједничког пројеткта 
убеђивати друге да погледају 

позоришну представу, 
одслушају концерт и сл. 

Обједињене уметнности: Уметнички 

пројекти у Србији 

По завршетку свих модула ученик ће бити у стању да: 

 êîðèñòè îäàáðàíó èíôîðìàöè¼ó êàî ïîäñòèöà¼ çà ñòâàðàëà÷êè ðàä; 

 ïðåçåíòó¼å èäå¼ó, ïðèìåðå èëè ðàä ïðåìà äîãîâîðåíèì 

êðèòåðè¼óìèìà; 

 ó÷åñòâó¼å ó îñìèøšàâàœó, ïëàíèðàœó è ðåàëèçàöè¼è ¼åäíîñòàâíîã 

ïðî¼åêòà;  

презентује идеју, примере или рад према договореним 

критеријумима. 

Одабир теме за пројекат; 
Подела у групе, а свака ће 

имати одређени задатак. 
Тимски рад Реализација 
пројекта. 
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Назив  предмета: ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ  

Годишњи  фонд  часова: 37 

Разред: ПРВИ  

Циљеви  предмета : Циљ учења изборног програма грађанско васпитање је да ученик, изучавајући 

различите друштвене појаве и процесе, постане свестан својих права и 

одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно 

делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

Тема и  препоручени  садржаји Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, 

тест, екскурзија... 

БЕЗБЕДНОСТ 

МЛАДИХ 

Увод у програм. 

Безбедоносне претње, ризици, 

изазови за младе. 

Последице угрожене безбедности 

младих. 

учествује у доношењу правила понашања у групи и 

поштује их; 

препозна појаве које угрожавају безбедност 

младих; 

повезује угрожавање права младих са угрожавањем 

њихове безбедности; 

процени када му треба помоћ јер му је угрожена 

- ученици путем 

истраживачког и пројектног 

рада остварују исходе који су 

дати на нивоу теме и целог 

програма 

- 
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Да ли је наше друштво безбедно? 

Како млади могу да се заштите од 

небезбедних ситуација? 

Породица као безбедно или 

небезбедно место за младе. 

Школа као безбедно или небезбедно 

место за младе. 

Друштвене мреже као безбедан или 

небезбедан простор за младе. 

Која се права младих угрожавају у 

ситуацијама које нису безбедне? 

Безбедност младих некада и сад. Има 

ли разлике? 

Какав је утицај медија на безбедност 

младих? 

Ко је одговоран за безбедност 

младих? 

безбедност и зна коме да се обрати; 

понаша се на начин којим се не угрожавају ни 

сопствена ни туђа безбедност; 

предлаже активности које доприносе повећању 

безбедности младих; 

критички разматра утицај медија на безбедност 

младих; 

објасни на примеру процесе глобализације; 

критички разматра предности и недостатке 

глобализације; 

повезује процесе глобализације са степеном 

остварености људских права; 

објасни на примеру улогу међународних 

организација у процесу глобализације; 

критички разматра утицај медија у процесу 

глобализације; 

наведе основне захтеве антиглобалистичких 

покрета. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 

Шта је глобализација? Које су њене 

вредности? У којим све областима 

живота се одвијају процеси 

глобализације. 

Предности и недостаци глобализације. 

Како мале државе као што је наша, 

могу сачувати идентитет у глобалном 

друштву? 

Економска фокусираност 

глобализације насупрот социјалним и 

политичким правима. 

Међузависност глобализације и 
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остварености људских права. 

Глобализација и проблем 

концентрације новца и моћи код 

малог броја људи. 

Улога медија у процесу 

глобализације. Да ли је могућа 

глобализација без медија? 

Глобализација и потрошачко друштво. 

Најпознатији светски брендови и 

њихове поруке младима. 

Каква је улога међународних 

организација у процесу глобализације 

(УН, ЕУ, Савет Европе, УНИЦЕФ, 

УНЕСКО, СТО, ММФ, Светска банка)? 

Култура, спорт, уметност и процес 

глобализације. 

Који су аргументи антиглобалистичког 

покрета и за шта се он залаже? 
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                                                       ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

 

Назив  предмета: Српски језик и књижевност 

Годишњи  фонд  часова: 148 

Разред: Други   

Циљеви  предмета : Унапређивање језичке и функционалне писмености, стицање и неговање језичке и 

књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевног дела; 

афирмисање и прихватање вредности хуманистичког васпитања и образовања 

ученика; развијање личног, националног и културног идентитета, љубави према 

матерњем језику, традицији и култури српског народа и дригих народа и етничкиих 

заједница. 

 

Опште  међупредметне  компетенције 

: 

Основни:говори јасно и течно поштујући књижевни језик;саставља једноставнији 

говорени или писани текст;к ористи оба писма; разуме књижевни и неуметнички 

текст средње сложености; има основна знања о језику; разликује књижевни језик 

од дијалеката, има основна знања о гласовима , речима и реченицама; познаје 

ауторе дела из обавезног школског програма; наводи основне књижевноисторијске 

и поетичке одлике стилских епоха 

Средњи:говори пред аудиторијумом; саставља сложенији текст; има шира знања о 

језику уопште; зна основне особине дијалеката и има шира знања о гласовима 

речима и реченицама и та знања уме да примени у говору и писању 

Напредни ниво:дискутује о сложенијим темама;има детаљнија знања о језику 

уопште;критички чита, тумечи и вредније књижевна дела 

Специфичне  предметне  Језик 
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компетенције  (на  3 нивоа) Основни ниво: подједнако цени екавки и ијекавски изговор; има основна знања о 

гласовима, познаје врсте и подврсте речи; има оснаовна знања о значењу речи 

Средњи ниво:има шира знања о језику уопште; зна основне особине дијалеката и 

основна правила екавског и јекавског изговора;има шира знања о гласовима 

Напредни ниво: има детаљна знања о језику уопште;говори о одабраним темама 

као вешт говорник 

Књижевност 

Основни ниво:редовно чита дела из обавезног школског програма; укратко описује 

свој доживљај књижевних дела; уочава и наводи основне поетичке, естетске и 

структурне особине књижевноуметничког и неуметничког текста  

Средњи ниво: тумачи дела из обавезног школског програма; разуме и описује 

функцију језика у стваралачком процесу; у тумачењу књижевног дела примењује 

адекватне методе 

Напредни ниво: Поуздано позиционира књижевни текст у књижевнотеоријски и 

књижевноисторијски контекст; анализира поетичке, естетске,и структурне одлике 

књижевног текста; самостално уочава и тумачи проблеме и књижевном делу 

Тема и препоручени  садржаји  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, 

тест, екскурзија... 

ЈЕЗИК 

Историја српског књижевног језика 

Функционални стилови српског 

књижевног језика 

Морфологија у ужем смислу  

-објасни развојне карактеристике српског 

књижевног језика од реформе Вука Караџића до 

данас 

-напише текст примењујући форме и обележја 

публицистичког и административног стила 

-објасни појам морфеме и разликује граматичку од 

творбене анализе речи; примени системска  знања о 

врстама и подврстама речи и њиховим граматичким 

категоријама 

тест 

Самостални писани рад 

ученика 

тест 
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КЊИЖЕВНОСТ 

Барок у европској књижевности и 

барокне тенденције у српској 

књижевности 

Просветитељство и класицизам у 

српској књижевности; 

Романтизам у европској и српској 

књижевности; 

Реализам у европској и српксој 

књижевности; 

Дијалог књижевних епоха 

-наведе и објасни друштвено-историјске околности 

које су утицале на појаву барока у српској култури; 

упореди стилска средства барока са уметничком 

седствима петхоних епоха 

-одреди друштвени и културолошки значај 

просветитељских идеја , посебно у српској култури 

-објасни утицај романтизма на формирање 

националног идентитета; састави табелу са 

најзначајнијим педставницима романтизма , 

њиховим делима и одликама; упореди стилске 

карактеристике европског и српског романтизма 

-утврди разлике у приступу стварности романтизма 

и реализма; упореди и примерима илиструје 

књижевне одлике дела која припадају реализму; 

протумачи и вреднује посебности књижевних јунака 

и јунакиња релизма 

-анализира и упореди издвојене проблеме у 

књижевним делима која припадају различитим 

епохама 

Рад на тексту 

Усмено излагање ученика 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Правопис 

Усмено и писано изражавање 

-примени правописна решења у вези са писањем 

скраћеница; примени основна типографско-

правописна решења у вези а куцаним текстом ( 

размак и штампарски типови слога ) 

-јасно и сажето педстави историју књиге и 

библиотеке; учествује у јавним разговорима са 

више учесника; састави сложенији текст користећи 

се описом и приповедањем 

тест 

Самостални рад ученика; 

усмено излагање ученика 

- 
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                                                   ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Енглески језик 

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

Разред: Други  

Циљеви  предмета : Развијање комуникативне компетенције, оспособљавање за писмену и усмену 

комуникацију на енглеском језику, развијање сазнајне и интелектуалне 

способности, као и хуманистичких, моралних и естетских ставова. 

 

 

Опште  међупредметне  компетенције 

: 

Основни: Ученик разуме главне информације у најједноставнијим писаним и 

усменим исказима. Познаје основне граматичке и лексичке елементе. Разуме 

основне појаве и процесе цилјне културе. 

Средњи: Ученик разуме препознатљиве и предвидиве информације у 

фреквентнијим и једноставнијим врстама писаних текстова и формама усменог 

општења, а које се односе на њему блиске ситуације и појаве. Користи типске 

фразе, готове изразе, конструкције и просте реченице за формулисање конкретних 

исказа везаних за сопствену личност и свакодневне активности или послове. 

Познаје одређени број правилних граматичких елемената и структура и основну 

лексику из домена сопствене свакодневице и непосредног интересовања. Поседује 

свест о суштинским сличностима и разликама између своје и циљне културе. 

Напредни ниво: Ученик разуме већи број речи и израза у свакодневној усменој и 

писаној комуникацији, везаних за сопствену личност, окружење, интересовања, 

школски контекст. Поседује елементарни репертоар језичких средстава за 

савладавање типичних и уобичајених свакодневних комуникативних ситуација. 

Ученик познаје већину једноставнијих и одређени број сложенијих граматичких 

правила и фреквентне лексике. Ученик прихвата постојање разлика између 

сопствене и циљне културе и прилагођава своје понашање основним 

општеприхваћеним друштвеним конвенцијама 

Специфичне  предметне  Компетенција разумевања говора, компетенција разумевања писаног текста, 
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компетенције  (на  3 нивоа) компетенција усменог изражавања, компетенција писменог изражавања, 

интеркултурна компетенција, лингвистичка компетенција 

Тема  Исходи  

Ученик после обрађене теме уме да 

Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, 

тест, екскурзија... 

GREAT IDEA 

Past Continuous Tense 

Past Continuous vs Past Simple 

Vocabulary  

Verb get 

 

Говори о изумима 

Користи прошло време у писаној и уменој форми 

Разуме текстове са делимично познатом лексиком 

Једноставним језичким средствима резимира 

прочитани текст и изнесе своје мишљење о њему 

Дијалог, говорне вежбе, рад 

у паровима, групни облик 

рада, пројектна настава 

 

Оцењивање: краћи тестови 

или контролне вежбе, 2 

писмена задатка/ по 1 у 

сваком полугодишту, говорне 

вежбе, диктати, пројекти. 

HE RAN FASTER 

Comparative and superlative adjectives 

Intensifiers with comparatives 

Not as...as 

Adverbs/ comparison of adverbs 

Vocabulary: antonyms/ sports 

Говори о спортовима 

Користи придеве и прилошке одредбе у писаној и 

уменој форми 

Разуме текстове са делимично познатом лексиком 

Једноставним језичким средствима резимира 

прочитани текст и изнесе своје мишљење о њему 

Дијалог, говорне вежбе, рад 

у паровима, групни облик 

рада, пројектна настава 

 

Оцењивање: краћи тестови 

или контролне вежбе, 2 

писмена задатка/ по 1 у 

сваком полугодишту, говорне 

вежбе, диктати, пројекти. 

OUR WORLD 

Modal verbs for prediction 

If/unless plus Conditional type 1 

The environment 

 

Говори о теми очувања животне средине 

Користи модалне глаголе за предвиђање као и први 

кондиционал у писаној и уменој форми 

Разуме текстове са делимично познатом лексиком 

Једноставним језичким средствима резимира 

прочитани текст и изнесе своје мишљење о њему 

Дијалог, говорне вежбе, рад 

у паровима, групни облик 

рада, пројектна настава 

 

Оцењивање: краћи тестови 

или контролне вежбе, 2 
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писмена задатка/ по 1 у 

сваком полугодишту, говорне 

вежбе, диктати, пројекти. 

HOLIDAY OR VACATION 

Question tags 

Present Perfect Simple  

British vs North American English 

Говори о лексичким разликама између британских и 

америчких речи 

Користи модалне глаголе за предвиђање као и први 

кондиционал у писаној и уменој форми 

Разуме текстове са делимично познатом лексиком 

Једноставним језичким средствима резимира 

прочитани текст и изнесе своје мишљење о њему 

Дијалог, говорне вежбе, рад 

у паровима, групни облик 

рада, пројектна настава 

 

Оцењивање: краћи тестови 

или контролне вежбе, 2 

писмена задатка/ по 1 у 

сваком полугодишту, говорне 

вежбе, диктати, пројекти. 

GROWING UP 

Present Simple Passive 

Let/ be allowed to 

Describing a person's age 

Present Perfect Simple 

Verb and noun pairs 

Говори о теми одрастања у различитим културама 

Користи пасивне и активне конструкције  у писаној 

и уменој форми 

Разуме текстове са делимично познатом лексиком 

Једноставним језичким средствима резимира 

прочитани текст и изнесе своје мишљење о њему 

Дијалог, говорне вежбе, рад 

у паровима, групни облик 

рада, пројектна настава 

 

Оцењивање: краћи тестови 

или контролне вежбе, 2 

писмена задатка/ по 1 у 

сваком полугодишту, говорне 

вежбе, диктати, пројекти. 

DISASTER/ WAYS OF LIVING 

Past Simple Passive 

Articles 

Vocabulary : disasters and homes 

Quantifiers 

Future Simple 

 

 

Говори о теми природних катастрофа 

Користи пасивне и активне конструкције у прошлом 

времену  у писаној и уменој форми 

Разуме текстове са делимично познатом лексиком 

Једноставним језичким средствима резимира 

прочитани текст и изнесе своје мишљење о њему 

Дијалог, говорне вежбе, рад 

у паровима, групни облик 

рада, пројектна настава 

 

Оцењивање: краћи тестови 

или контролне вежбе, 2 

писмена задатка/ по 1 у 

сваком полугодишту, говорне 

вежбе, диктати, пројекти. 
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YOUR MIND / MUSIC MAKERS 

Determiners 

 Modal verbs of permission 

Vocabulary: thinkig / music 

Present Perfect Continuous 

 

Говори о музичким инструментима као и о 

психологији учења 

Користи пасивне и активне конструкције у прошлом 

времену  у писаној и усменој форми 

Разуме текстове са делимично познатом лексиком 

Једноставним језичким средствима резимира 

прочитани текст и изнесе своје мишљење о њему 

Дијалог, говорне вежбе, рад 

у паровима, групни облик 

рада, пројектна настава 

 

Оцењивање: краћи тестови 

или контролне вежбе, 2 

писмена задатка/ по 1 у 

сваком полугодишту, говорне 

вежбе, диктати, пројекти. 

A VISIT TO THE DOCTOR'S/ IF I HAD 

Relative clauses 

Used to 

Vocabulary : medicine/ computers and 

technology 

Second conditional 

Говори о медицини у прошлости  

Користи односне реченице и други кондиционал у 

писаној и усменој форми 

Разуме текстове са делимично познатом лексиком 

Једноставним језичким средствима резимира 

прочитани текст и изнесе своје мишљење о њему 

Дијалог, говорне вежбе, рад 

у паровима, групни облик 

рада, пројектна настава 

 

Оцењивање: краћи тестови 

или контролне вежбе, 2 

писмена задатка/ по 1 у 

сваком полугодишту, говорне 

вежбе, диктати, пројекти. 

LOST WORLDS/ A STROKE OF LUCK 

Past Perfect 

Noun suffixes 

Reported statements 

Third conditional 

Говори о митолошким градовима 

Користи давно прошло време као и трећи 

кондиционал  у писаној и усменој форми 

Разуме текстове са делимично познатом лексиком 

Једноставним језичким средствима резимира 

прочитани текст и изнесе своје мишљење о њему 

Дијалог, говорне вежбе, рад 

у паровима, групни облик 

рада, пројектна настава 

 

Оцењивање: краћи тестови 

или контролне вежбе, 2 

писмена задатка/ по 1 у 

сваком полугодишту, говорне 

вежбе, диктати, пројекти. 

 

 

                                                               ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  
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Назив  предмета: Физика 

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Други   

Циљеви  предмета : Стицање функционалне научне писмености, оспособљавање ученика за учење и 

примену физичких закона у свакодневном животу, развој логичког и критичког 

мишљења у истраживањима физичких феномена. 

Опште  међупредметне  компетенције 

: 

Основни:  

Ученик објашњава појеве и процесе на основу познавања физичких величина и 

законитости, решава једноставне проблеме и рачунске задатке уочавајући узрочно-

последичне везе, користећи експлицитно дате податке и мерења; користи појмове и 

објашњења физичких појава за разматрање и решавање питања за развој науке и 

технологије, коришћење природних ресурса и очувања животне средине; показује 

спремност да се ангажује и конструктивно доприноси решавању проблема са којима 

се суочава заједница којој припада. 

Средњи: 

Ученик објашњава и решава сложеније физичке проблеме, рачунске и 

експерименталне задатке издвајајући битне податке који се односе на дати 

проблем, успостављајући везе међу њима и користећи одговарајуће законе и 

математичке релације. Знање из физике користи при решавању и тумачењу 

проблема у другим областима науке, технологије и друштва. Уз помоћ упутства, 

ученик може да припрема, изводи и описује огледе, експерименте и једноставна 

научна истраживања. 

Напредни ниво: 

Ученик поседује научна знања из физике која му омогућавају решавање сложених 

физичких проблема и рачунских здатака, извођење експеримената и доношење 

закључака на основу познатих модела и теорија. Има развијене истраживачке 

способности и може да предвиђа ток и исход физичких процеса и експеримената 

повезујући знања и објашњења. Користи научну аргументацију и критички 

анализира добијене резултате. Зна да се до решења проблема може доћи на више 
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начина и бира најбоље у односу на задате услове. 

Специфичне  предметне  

компетенције  (на  3 нивоа) 

Основни:  

Природно-научна писменост, која је основ за праћање развоја физике као науке, 

разумевање повезаности физике и савраемена технологије и развоја друштва.  

Средњи: 

Споспбност прикупљања података кроз испитивање физичких својстава и процеса 

посматрањем и мерењем. Планирање и описивање поступака.  

Напредни ниво: 

Правилно и безбедно руковање уређајима и мерним прибором. Представљање 

резултата мерења табеларно и графички и извођење закључака. 

Тема и  препоручени  садржаји  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, 

тест, екскурзија... 

МОЛЕКУЛСКО-КИНЕТИЧКА ТЕОРИЈА 

ГАСОВА 

Модел идеалног гаса. Притисак гаса и 

Температура са становишта 

Молекулско-кинетичке теорије. 

Једначина стања идеалног гаса. 

Демонстрациони огледи: 

– Топлотно кретање молекула (модел 

Брауновог кретања). 

– Рејлијев оглед 

– Дифузија гасова 

Лабораторијска вежба 

Провера Бојл-Мариотовог закона. 

-Повеже макроскопске карактеристике гаса са 

микроскопским карактеристикама кретања 

молекула, користи једначину стања идеалног гаса и 

графике (P, V, T) за објашњавање изопроцеса. 

- користи научни језик физике за описивање 

физичких појава 

- теоријска настава 

- демонстративни огледи 

- лабораторијска вежба 

-тест 

ТЕРМОДИНАМИКА 

Основни појмови и Принципи 

термодинамике. 

- користи одговарајуће појмове, беличине и законе 

за описивање енергијских трансформација у 

топлотним процесима и примељује их у конкретним 

- теоријска настава 

- демонстративни огледи 

-тест 
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Ентропија. 

Демонстрациони огледи: 

– Адијабатски процеси (компресија, 

експанзија). 

ситуацијама (климатизавија, топлотна изолација...) 

- примени Први принцип термодинамике за 

објашњавање термодинамичких изопроцеса 

- разматра неповратност топлотнох процесаса 

аспекта промене ентропије система 

- познавање основних принципа рада топлотних 

машина, одреди коефицијент корисног дејства у 

термодинамичким циклусима 

ОСНОВИ ДИНАМИКЕ ФЛУИДА 

Параметри и једначине којима се 

описује кретање флуида. 

Примена једначина механике флуида. 

Демонстрациони огледи: 

– Бернулијева једначина (Вертикална 

цев са бочним отворима, Питоова цев, 

Прантлова цев...). 

– Магнусов ефекат. 

Лабораторијска вежба 

Провера Бернулијеве једначине 

(Вентуријева цев). 

- користи појмове и законе механике флуида за 

описивање њиховог кретања и кретање чврстих 

тела у гасовима и течностима 

- теоријска настава 

- демонстративни огледи 

- лабораторијска вежба 

-тест 

МОЛЕКУЛСКЕ СИЛЕ И ФАЗНИ ПРЕЛАЗИ 

Молекулске силе. 

Структура и еластичност чврстих 

тела. 

Вискозност и површински напон 

течности. 

Топлотна проводљивост. Топлотно 

ширење чврстих тела и течности. 

Фазни прелази (агрегатна стања). 

Демонстрациони огледи: 

- повеже каракеристике молекулских сила са 

њиховим утицајем на микроскопска својства 

чврстих тела и течности: топлотно ширење, 

еластичност, стишљивост, вискозност, површински 

напон и капиларне појаве (исхрана биљака, проток 

крви...) појам агрегатног стања 

- теоријска настава 

- демонстративни огледи 

-тест 
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– Топлотно ширење метала и гасова. 

– Врсте еластичности, пластичност. 

– Капиларне појаве. Површински 

напон (рамови са опном од сапунице 

и други начини). 

– Модели кристалних решетки. 

– Испаравање и кондензација. 

Лабораторијска вежба 

Одређивање модула еластичности 

жице. 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА 

Основни појмови и закони 

електростатике. 

Проводници и диелектрици у 

електричном пољу. 

Електрична капацитивност и енергија 

електричног поља кондензатора. 

Демонстрациони огледи: 

– Линије сила код електростатичког 

поља. 

– Еквипотенцијалност металне 

површине 

– Фарадејев кавез. 

– Електрична капацитативност 

проводника (зависност од величине и 

присуства других тела). 

– Зависност капацитативности од 

растојања плоча кондензатора и од 

диелектрика (електрометар, 

расклопни кондензатор). 

-  користи одговарајуће појмове, величине и законе 

за тумачење деловања електричног поља 

- разликује понашање диелектрика и проводника у 

електричном пољу (клочасти кондензатор) 

- познаје електростатичке појаве у природи и 

пракси (електростатичка заштита, напон на 

ћрлијској менбрани, пречишћавање ваздуха...) 

- демонстрира електростатичке појаве: линије силе 

поља, еквипотенцијалност, Фарадејев кавез, 

зависност капацитивности плочастог кондензатора 

од радојања и површине плоче диелектрика 

- теоријска настава 

- демонстративни огледи 

-тест 
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ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

Омови закони за електрична кола 

једносмерне струје. 

Џул-Ленцов закон и Кирхофова 

правила. 

Термоелектричне појаве. 

Електрична струја у електролитима и 

Фарадејеви закони електролизе. 

Електрична струја у гасовима. 

Демонстрациони огледи: 

– Омов закон за део и за цело струјно 

коло. 

– Електрична проводљивост 

електролита. 

– Струја у течности и гасу. 

– Електрична отпорност проводника. 

Лабораторијска вежба 

1. Провера Омовог закона. 

- користи одговарајуће појмове, беличине и законе 

за објашњење основних карактеристика проводника 

и електричне струје 

- разликује електромоторну силу и напон 

- решава проблеме са струјним колима 

- тумачи механизме провођења струје у металима, 

електролитима и гасовима 

- опише појаве које прате проток електричне струје 

и познаје њихову примену (топлотно, механичко, 

хемијско, магнетно деловање) 

- теоријска настава 

- демонстративни огледи 

- лабораторијска вежба 

-тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Географија  
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Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Други  

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 предметне  компетенције : Основни ниво:  

Примењује и тумачи различите изворе са географским информацијама (географска карта, географски 

модели, ГПС, часописи, научнопопуларна литература, статистички подаци, интернет) ради планирања и 

организовања различитих активности. Користи основна знања о географским чињеницама да би 

разумео, заштитио и рационално користио природне и друштвене ресурсе у локалној средини, 

Републици Србији и земљама у окружењу. 

Средњи ниво: 

Картографски приказује географске објекте, појаве и процесе; разуме могућности примене савремених 

технологија ради планирања и решавања различитих личних и друштвених потреба. 

Самостално објашњава природне и друштвене услове и ресурсе и разуме њихов утицај на наравномеран 

друштвеноекономски развој Републике Србије и региона и активно учествује у валоризацији 

географске средине. Разуме савремене проблеме у локалној средини и својој држави, предлаже начине 

и учествује у акцијама за њихово решавање. 

Напредни ниво: 

Користи аналогне и дигиталне географске карте, географске и статистичке истраживачке методе; 

упоређује и критички разматра одговарајуће научне податке да би објаснио географске чињенице и 

њихов допринос за решавање друштвених потреба и про-блема. Критички анализира и објашњава 

географске везе и односе између соларног система, геолошког развоја Земље, природних услова и 

ресурса и поштује принципе одрживог развоја. Анализира и аргументовано објашњава 

друштвеноекономске карактеристике регионалног развоја Републике Србије и регионалних целина у 

свету; предвиђа и учествује у регионалном развоју, заштити и унапређивању локалне средине. 

Специфичне  предметне  компетенције  (на  

3 нивоа) 

Основни ниво: 

Примењује и тумачи географске елементе који су приказани на картама различитог размера и садржаја, 
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користи ГПС (систем за глобално позиционирање) и остале усмене и писане изворе са 

географским информацијама за сакупљање података на терену које повезује и користи за планирање и 

организовање својих активности у непосредном окружењу. 

Средњи ниво: 

Представља географске елементе картографским изражајним средствима и разуме могућности примене 

савремених технологија (ГИС) за архивирање и приказивање картографских података ради планирања и 

обављања различитих активности које су значајне за развој друштва. 

Напредни ниво: 

Анализира географске елементе приказане на аналогним и дигиталним картама; процењује квалитет и 

тачност; разуме потребу ажурирања података ради њиховог коришћења за научна, привредна, 

демографска и друга планирања. 

Тема и  препоручени  садржаји  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, тест, 

екскурзија... 

Друштвена географија 

Предмет проучавања, подела, задаци 

и развој друштвене географије. 

Извори података и методе 

проучавања у друштвеној географији. 

Картографски метод 

- користи картографски метод у објашњавању 

- процеса у географском простору; 

- анализира и израђује тематске карте; 

- реализује истраживачки пројекат на задату тему; 

рад  на  тексту, пројекат 

Становништво и демографски 

Процеси 

Распоред становништва. 

Популациона динамика. 

Демографска транзиција. 

Просторна мобилност. 

Структуре становништва. 

Популациона политика. 

- користи статистичке изворе и средства ИКТ-а 

у анализи демографских диспаритета у свету и 

одабраним регијама; 

- објашњава факторе популационе динамике и доводи их у 

везу са степеном друштвено-економског развоја; 

- критички вреднује ефекте популационе политике и 

предлаже мере демографског развоја у будућности; 

- разматра демографске пројекције на глобалном и 

регионалном нивоу; 

рад  на  тексту, пројекат 

Рурални и урбани простор 

Фазе урбанизације. 

- користећи географску карту доводи у везу географски 

положај насеља са његовим развојем; 

- успоставља односе између процеса у развоју насеља и 

рад  на  тексту, пројекат 
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Деаграризација и дерурализација. 

Структура и ширење градских 

простора. 

Функционалне везе града и околног 

простора. 

Поларизација развоја насеља. 

економског и популационог развоја користећи 

географску карту и ИКТ; 

- објашњава поларизацијске процесе у развоју насеља и 

даје примере на локалном и глобалном нивоу; 

Привреда и географски простор 

Економско-географска валоризација 

природних услова и ресурса. 

Привреда и животна средина. 

Глобални економски развој. 

Економско-географске регије. 

Мултинационалне компаније. 

Међународне економске организације 

и интеграције. 

Одрживи развој. 

- анализира утицај природних и друштвених фактора на 

развој привреде у целини и појединих привредних 

делатности; доводи у везу ниво развијености привреде у 

целини и појединих привредних грана са стањем 

животне средине и социјалним односима у изабраним 

регијама; 

- издваја економско-географске регије света користећи 

изворе економске статистике и тематске економске 

карте; 

- критички вреднује утицај мултинационалних компанија 

и међународних организација на развој и 

функционисање међународне трговине и неравномеран 

економски развој у свету; 

- разликује појам, политички статус и хијерархију 

организације територије; 

рад  на  тексту, пројекат 

Политичкогеографски процеси 

Територија. 

Политички статус територије. 

Административно-територијална 

организација простора. 

Држава. 

Сепаратизам, иредентизам, 

регионализам, аутономаштво. 

Политичка карта света. 

- уочава ефекте центрипеталних и центрифугалних 

друштвено-политичких процеса на територијални 

интегритет и суверенитет државе; 

- раздваја фазе у еволуцији политичко-географске карте 

света од средине XIX века до данас; 

- анализира везе између природних ресурса, демографских 

процеса и степена економског развоја на примерима 

регија уз помоћ географске карте и ИКТ; 

рад  на  тексту, пројекат 

Регионалнo-географске теме и 

глобални процеси 

Tуристичке регије Јужне Европе. 

- анализира везе између природних ресурса, демографских 

процеса и степена економског развоја на примерима 

регија уз помоћ географске карте и ИКТ; 

- доводи у везу регионалне проблеме са типовима 

рад  на  тексту, пројекат 
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Велике урбане регије Западне и 

Средње Европе. 

Природни ресурси и транзициони 

процеси у Источној Европи (Руска 

Федерација и Украјина). 

Савремена миграциона кретања у 

европским регијама. 

Културно-цивилизацијске тековине и 

трансформација географског простора 

Југозападне Азије. 

Специфичности географског развоја 

Јужне Азије. 

Демографски и урбано-географски 

процеси у Источној Азији. 

Проблеми природних непогода у 

Југоисточној Азији. 

Културно-цивилизацијска 

трансформација Афричког 

Средоземља. 

Географски проблеми Сахарске и 

Субсахарске Африке. 

Културни, економски и политички 

развој и утицај САД и Канаде на 

глобалне процесе у свету. 

Друштвено-географски процеси у 

Мексику, Карибима и Централној 

Америци. 

Регионално-географске 

специфичности Јужне Америке. 

Савремени друштвено-географски 

економског развоја на примерима у свету; 

- објашњава утицај глобалних процеса на очување 

идентитета на примерима из регија у свету; 

- користи различите изворе географских информација. 
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развој Аустралије. 

Еколошка угроженост Океаније. 

Последице климатских промена на 

Антарктику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Математика 

Годишњи  фонд  часова: 148 

Разред: Други   

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



79 
 

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 развој 
математичких појмова. 

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

Средњи: Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и 
друштвене појаве 
Напредни ниво: Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне 

природне и друштвене појаве 

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 и  предложени  садржаји  Исходи  Начин  реализације (рад  на  
тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, 
тест, екскурзија... 

Степеновање и кореновање 
Степен чији је изложилац цео број. 

Функције у = x2 и у = x3. 

Степен чији је изложилац рационалан 

број. 

Комплексни бројеви. 

-трансформише и израчуна вредност израза са 
степенима користећи својства операција и функција, 

по потреби користећи калкулатор 
-скицира и тумачи график степене функције 
-комплексан број задат у алгебарском облику 

представи у равни, одреди њихов модуо и решава 
једноставне проблеме у којима примењује основне 

опеарције са комплексним бројевима 
 

-решавање задатака 
индивидуалним приступом 

или у групама по двоје; 
-пружање подршке ученицима 
који имају потешкоће у 

решавању математичких 
проблема; 

-укључивање успешних 
ученика у рад с онима којима 
је помоћ потребна; 

-мотивисање ученика 
различитим приступима 
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Квадратна једначина и квадратна 
функција 
Квадратнe једначинe. 

Вијетове формуле. 

Одређивање корена квадратне 

јеначине. 

Квадратна функција. 

Kвадратнe неједначинe. 

Систем од једне квадратне и једне 

линеарне једначине. 

-реши проблем који се своди на квадратне једначине 
и неједначине, ирационалне једначине и систем 
квадратних једначина 

-скицира и тумачи график квадратне функције и 
користи у реалним ситауцијама   

 
 

 
 

 

Експоненцијалана  и логаритамска 

функција 
. Експоненцијална функција. 

Једноставне експоненцијалне 

једначине и основне неједначине. 

Логаритам, његова својства и примене. 

Логаритамска функција. Једноставне 

логаритамске једначине и основне 
неједначине 

-израчуна вредност експоненцијалне и логартиамске 

функције, по потреби користећи калкулатор 
-користи својства логаритма 
-скицира и тумачи график  експоненцијалне и 

логартиамске функције 
-реши проблем који се своди на  експоненцијалне и 

логартиамске једначине и једноставне неједначине 
користећи својства одговарајућих функција 

 

Тригонометријске функције 
Угао. Радијан. 

Тригонометријски круг. 

Основне тригонометријске функције. 

 

-израчуна вредност тригонометријске функције, по 
потреби користећи калкулатор 

-трансформише тригонометријске изразе 
-скицира и тумачи графике тригонометријских 
функција 

-реши проблем који се своди на једноставне 
тригонометријске једначине и неједначине  

користећи својства одговарајућих функција 
-примени синусну и косинусну теорему 
-анализира и образложи поступак решавања 

задатака и дискутује број решења  
-користи математички језик за систематично и 

прецизно представљање идеја и решења  
-доказује једноставније математичке теореме и 
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аргументује решења задатака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Рачунарство и информатика 

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Други   

Циљеви  предмета : Циљ учења Рачунарства и информатике је стицање знања,овладавање вештинама и 

формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености 

неопходне за даље шко- 

ловање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем концепата из рачунарских 

наука, ученик развија способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији 
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послова уз помоћ информационо-комуникационих технологија и развија способност 

ефективног коришћења технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

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 претражује и проналази информације. Процењује могућности и 

ризике употребе 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: 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/групе 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 спроведених анализа. Примењује програме и 

стратегије за заштиту и 

спречавање злоупотребе дигиталног идентитета. 

Специфичне  предметне  компетенције  

(на  3 нивоа) 

Програми за табеларна израчунавања 

Основни ниво: Ученик креира и форматира радну табелу, уноси податке и 

израчунава елементарне статистике (збир, просек, минимум, максимум, једноставно 

сортирање података), уме да прочита податке из готових графикона и да направи 

жељене измене. 

Средњи ниво: Ученик примењује сложеније анализе података (сложеније функције, 

апсолутно и релативно адресирање, сортирање и филтрирање података по више 

критеријума) и разуме добијене резултате. Креира и форматира сложеније графиконе. 
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Припрема иштампа радну табелу. 

Напредни ниво: Ученик самостално одређује начин решавања проблема (одређује 

податке које треба прикупити, начин њихове организације у табеле и врсте анализе и 

визуализације погодне за одређену врсту проблема). Користи стечена знања за 

решавање реалних различитих проблема и изводи закључке на основу спроведених 

анализа. 

 

Рад са подацима у текстуалном програмском језику 

Основни ниво: Ученик уочава сличности и правила са радом у програму за рад са 

табелама. Ученик уноси серије података задавањем конкретних података у 

програмском коду и приказује их графички (у блику линијског, стубичастог и 

секторског графикона). Помоћу библиотечких функција израчунава основне 

дескриптивне статистике серија податка (збир, просек, минимум, максимум, ...) и 

сортира податке. Уноси табеларне податке задавањем конкретних података у 

програмском коду и графички приказује податке из табеле. 

Средњи ниво: Применом библиотечких функција врши анализу табеларно 

представљених података по врстама и колонама, врши сортирање података по неком 

критеријуму, филтрира податке и израчунава статистике филтрираних података. Уноси 

и учитава серије података из локалних или удаљених датотека. Обрађене податке 

уписује у датотеке. Чита и анализира податке из више датотека. 

Напредни ниво: Примењује анализу и обраду података у реалним проблемима. 

Организује веће количине података на начин погодан за обраду. Осмишљава 

стратегије анализа и обрада података у циљу извлачења релевантних информација из 

података. Изводи закључке на основу добијених резултата. 

 

Програмирање 

Основни ниво: Упетљи учитава серије података са стандардног улаза и уме да 

имплементира алгоритме за одређивање основних статистика података (збира, 

производа, минимума, максимума). Врши трансформације серија података 

пресликавањем сваког податка приме- 
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ном одређене функције. 

Средњи ниво: Прилагођава основне алгоритме конкретном проблему који се решава 

(нпр. на основу алгоритма проналажења максимума дизајнира и имплементира 

алгоритам проналажења другог елемента по величини). Гранањем унутар петље врши 

филтрирање података по неком задатом критеријуму. Алгоритмом линеарне претраге 

проверава да ли у подацима постоје елементи који задовољавају дати услов. 

Напредни ниво: Имплементира анализе дводимензионих података коришћењем 

угнежђених петљи. Имплементира сортирање низа података неким елементарним 

алгоритмом (нпр. сортирањем селекцијом или сортирањем уметањем). 

Тема препоручени  садржаји  Исходи Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, 

тест, екскурзија... 

ПРОГРАМИ  ЗА ТАБЕЛАРНА 

ИЗРАЧУНАВАЊА 

Унос различитих типова података у 

табелу (нумеричких, текстуалних, 

датум, време....). 

Појам адресе и различите могућности 

(апсолутна и релативна адреса). 

Сортирање и филтрирање података. 

Примена формула за израчунавање 

статистика. 

Условно форматирање табела. 

Изведене табеле. 

Визуализација података. 

Форматирање табеле и припрема за 

штампу. 

– разликује типове података; 

– унесе и мења податке у табеле; 

– користи апсолутно и релативно адресирање; 

– сортира и филтрира податке по задатом 

критеријуму; 

– користи формуле за израчунавање статистика; 

– представи визуелно податке на oдговарајући начин; 

– форматира табеле и одштампа их; 

Кабинет, индивидуалан рад на 

рачунару, пројектор 



85 
 

РАД СА ПОДАЦИМА У ТЕКСТУАЛНОМ 

ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ 

Програмски језици и окружења погодни 

за анализу и обраду података (Jupyter, 

Octave, R, ...). 

Унос података у једнодимензионе 

низове. 

Једноставне анализе низова података 

помоћу библиотечких функција 

(сабирање, просек, минимум, 

максимум, сортирање, филтрирање). 

Графичко представљање низова 

података. 

Унос и представљање табеларно 

записаних података. 

Анализе табеларно записаних података 

(нпр. просек сваке колоне, минимум 

сваке врсте, ...). 

Обраде табеларно записаних података 

(сортирање, филтрирање, ...). 

– унесе серију (низ) података; 

– изврши једноставне анализе низа података 

(израчуна збир, просек, проценте, ...); 

– графички представи низове података (у облику 

линијског, стубичастог или 

секторског дијаграма); 

– унесе табеларне податке или их учита из локалних 

или удаљених датотека и сними их; 

– изврши основне анализе и обраде табеларних 

података (по врстама и по колонама); 

– изврши основне обраде табеларних података 

(сортирање, филтрирање, ...); 

 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

Основни алгоритми над серијама 

података (бројање, одређивање збира, 

производа, просека, минимума, 

максимума, линеарна претрага, 

филтрирање...). 

Угнежђене петље. 

Сортирање и примена. 

Рад са датотекама и директоријумима. 

– имплементира основне алгоритме над 

једнодимензионим и дводимензионим серијама 

података; 

– примени угнежђене петље; 

– разуме принцип функционисања неколико 

алгоритама сортирања; 

– примењује сортирања за анализу података; 

– чита, анализира и уписује садржаје у текстуалну 

датотеку; 

– обрађује више датотека у структури директоријума. 
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                                                 ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Психологија 

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Други   

Циљеви  предмета : Циљ учења предмета Психологија је да ученик овлада знањима, развије вештине и 

формира ставове који ће му омогућити да боље разуме сложеност, разноврсност и 

развојне аспекте психичког функционисања људи; да повећава капацитет 

суочавања са изазовима у адолесцентском периоду и преузме одговорност за 

очување менталног здравља. 

 

Опште  међупредметне  компетенције 

: 

Ученик ће развијати способност критичког мишљења, вештину успешне 

комуникације и функционисања у групи, унапређивати стратегије успешног 

учења,памћења и доношења одлука; повезивати психологију са другим наукама; 

уважавати различитост међу људимаи поштовати људска права; изражавати 

позитиван став према заштити и унапређењу менталног здравља. 

Специфичне  предметне  

компетенције : 

Ученик има знање о личности као јединству психичких процеса,особина и стања; 

аргументовано дискутује о утицају наслеђа, средине и личне активности на развој 

личности; препознаје специфичности методологије и мерних инструмената који се 

користе у психолошким истраживањима 

Тема  и препоручени  саджаји  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 
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одређеним  институцијама, 

тест, екскурзија... 

Психологија као наука и пракса: 

Предмет и дисциплине психологије. 

Психологија и друге науке, уметност и 

култура. 

Методе и технике психолошких 

истраживања. 

Употреба и злоупотреба психологије. 

-Правилно користи основне појмове који се односе 

на сазнајне, емоционалне и мотивационе аспекте 

личности; 

-прави разлику између психологије као науке и 

других наука, уметности и културе; 

-препозна разне животе ситуације у којима се људи 

обраћају психологу за помоћ; 

-на датом примеру психолошког истраживања 

одреди које су методе и технике коришћене 

 

 

симулације, радионице, 

играње улога, дискусија, 

дебате, пројекти/пројектна 

настава, есеји, реаговање на 

одређене теме, анализа 

медијских информација; 

– препоручује се увођење 

ИКТ у учење и наставу 

употребом блога, форума, 

друштвених мрежа,  

ЛИЧНОСТ КАО ЈЕДИНСТВО 

ПСИХОЛОШКИХ ПРОЦЕСА, 

ОСОБИНА И СТАЊА 

Личност 

Појам и структура, темперамент, 

идентитет. Теорије личности. 

Особине, процеси и стања 

Сазнајни аспект: пажња, опажање, 

учење, памћење и заборављање, 

мишљење, интелигенција. 

Емоционални аспект: осећања. 

Мотивациони аспект: потребе, 

вредности, ставови и интересовања. 

Измењена стања свести. 

Развој 

Органске основе психичког живота. 

Чиниоци развоја: наслеђе, лична 

-Психички живот особе посматра као целину 

међусобно повезаних процеса,особина и стања чији 

се развој одвија током целог живота; 

-аргументовано дискутује о утицају наслеђа, 

средине и личне активности на развој личности; 

-препознаје емоције и понашања сопственог 

понашања; 

-у учењу користи стратегије и технике успешног 

учења и памћења; 

-препознаје узроке фрустрације и унутрашњих 

конфликата, показује преференције да их 

конструктно решава и на примерима препознаје 

одбрамбене механизме; 

-опише најважније психолошке карактеристике 

адолесцентског доба, препозна и критички се 

понаша према најчешћим проблемима и ризичним 

понашањима адолесцената; 

Објективни тестови са 

допуњавањем кратких 

одговора, задаци са 

означавањем, задаци 

вишеструког избора, 

спаривање појмова. 

- Увежбавање, играње улога, 

проблемски задаци, 

симулације 

- Истраживачки радови, 

есеји, студије случаја, 

решавање проблема 

- Дебате, есеји, дневници 

рада, студије случаја, 

критички прикази, 

проблемски задаци. 

- Експерименти, 
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активност и друштвени чиниоци. 

Развој сазнајног, емоционалног и 

мотивационог аспекта личности. 

Карактеристике адолесцентског 

периода у развоју личности. 

Ментално здравље 

Појам и значај. 

Фрустрације и конфликти. 

Одбрамбени механизми. 

-аргументује значај очувања менталног здравља, 

превенције менталних поремећаја и показује 

позитиван став према здравим стиловима живота 

истраживачки пројекти, 

активности у одељењу или 

заједници које ће осмислити 

ученици 

ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ 

ИНТЕРАКЦИЈИ 

Социјализација 

Појам, функција и фактори. 

Облици и врсте социјалног учења. 

Социјалне вештине. 

Социјални живот адолесцента. 

Просоцијално и асоцијално 

понашање. 

Појам, врсте насиља и фактори који 

доприносе насилном понашању. 

Карактеристике насилног понашања и 

особа које трпе насиље. Реаговање на 

насиље. 

Комуникација 

Вербална и невербална комуникација. 

Услови успешне комуникације. 

Социјална перцепција и грешке у 

опажању особа. 

Интерперсонални конфликти и 

њихово решавање. 

-Разликује облике и врсте социјалног учења на 

примерима; 

-уважава различитост међу људима,родну 

равноправност, поштује људска права и изражава 

негативан став према било ком облику насиља; 

-описује карактеристике најчешћих менталних 

поремећаја адолесцената; 

-у комуникацији изима у обзир грешке при опажању 

других људи и тиме предупређује могуће 

конфликте; 

-наведе примере просоцијалног, асертивног 

понашања и алтруизма из свог искуства; 

-препозна и критички разматра предрасуде, 

стереотипе, дискриминацију, комформизам и 

насилничко понашање и изражава спремност да 

реагује; 

-препозна и критички разматра примере употребе и 

злоупотребе психологије у медијима, политици, 

маркетингу..; 

-у дискусији показује вештину активног слушања, 

износи свој став заснован на аргументима, 

Дискусија на часу, мапе 

појмова, проблемски задаци, 

есеји. 
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Емпатија. Асертивност. 

Друштвене групе 

Појам и врсте. Динамика групе. 

Односи у групи. Конформизам. 

Одупирање групном притиску. 

Руковођење групом. 

Стереотипи, предрасуде, 

дискриминација. 

Људи у маси. 

комуницира на конструктиван начин. 
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                                                  ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Физичко  и  здравствено  васпитање  

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Други   

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

развија знања, физичке способности и моторичке вештине у складу са вредностима 

физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег 

професионалног развоја 

Опште  међупредметне  компетенције 

: 

Основни: Достиже и одржава оптималан ниво физичких способности. 

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

физичких способности и здравља, у складу са сопственим потребама и 

интересовањима 

Напредни ниво: Самоиницијативно примењује разноврсне програме и облике 

индивидуалног и колективног вежбања, уз поштовање индивидуалних разлика 

учесника у телесном вежбању. 

Специфичне  предметне  

компетенције  (на  3 нивоа) 

Основни: Ученик зна функцију једноставних вежби и програма развоја моторичких 

способности; зна основну технику и тактику спортских грана; понаша се 

дисциплиновано поштујући мере безбедности у вежбању;  

Средњи : Ученик је у стању да самостално састави и примени програме вежбања 

препознавајући везу са здрављем и психо-физичким развојем 

Напредни : 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 
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Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, 

тест, екскурзија... 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Тестирање ученика. Примена 

националне батерије тестова. 

Кондициона припрема ученика. 

правилно примењује вежбе, разноврсна природна и 

изведена кретања; 

– сагледа сопствени моторички статус и уз помоћ 

наставника примени вежбања у циљу његовог 

побољшања; 

– игра један народни и један друштвени плес; 

– одговорно се односи према објектима, справама и 

реквизитима у просторима за вежбање; 

– примењује одговарајуће вежбе у складу са 

сопственим могућностима и потребама; 

– уз помоћ наставника коригује грешке у извођењу 

покрета и кретања; 

– учествује на одељенском, разредном и другим 

такмичењима; 

– помаже у организацији школских спортских 

манифестација; 

– повеже принципе здраве исхране и вежбање; 

– примењује правила безбедности у различитим 

физичким активностима; 

– решава конфликте на социјално прихватљив 

начин; 

– коригује последице дуготрајне седентарне 

активности, положаје, покрете и кретања који имају 

негативан утицај на здравље применом физичког 

вежбања; 

 

Организациони облици 

рада 

А. Часови физичког и 

здравственог образовања; 

Б. Слободне активности – 

секције; 

В. Недеља школског спорта; 

Г. Активности у природи 

(крос, спортски дан, излети, 

зимовање, летовање...); 

Д. Школска такмичења; 

 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ И 

СПОРТСКЕ ДИЦИПЛИНЕ: 

Атлетика 

Усавршавање технике атлетских 

дисциплина – трчања, скокова удаљ и 

увис и бацањa. 

Четворобој. 

Спортска гимнастика 

Основни садржаји 

Вежбе на тлу. 

Прескоци и скокови. 

Вежбе у упору. 

Вежбе у вису. 

Греда. 

Гимнастички полигон. 

Проширени садржаји 

Вежбе на тлу – сложенији састав. 

Висока греда. 

Прескок. 

Коњ са хватаљкама. 

Вежбе у упору – сложенији састав. 

Вежбе у вису – сложенији састав. 
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Спортске игре и активности по 

избору 

Спортске игре, рукомет, кошарка, 

одбојка, футсал 

Проширивање и продубљавање 

техничко-тактичких способности 

ученика. 

Активности по избору 

Аеробик и други фитнес програми, 

стони тенис, бадминтон и др. 

Плес и ритмика 

Народнo коло „Моравац”. 

Бечки валцер. 

Народне игре и Плес из средине у 

којој се школа налази. 

Народна кола и плесови по избору. 

Ритмички елементи и састави. 

Полигони 

Комбиновани полигон у складу са 

савладаним моторичким садржајима. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Физичко образовање 

Правила и принципи вежбања. 

Основни методи развоја моторичких 

способности (снага, брзина, 

издржљивост, покретљивост). 

Тактика игре. 

Безбедност у вежбању. 

Улога физичке оспособљености и 

моторичких звања у ванредним 

-теоријска настава (до 4 

часа); 

– практична настава (70 

часова). 

1. Атлетика (9); 

2. Гимнастика (9); 

3. Спортске игре и 

активности по избору: 

Футbaл (8), 

Рукомет (8), 

Кошарка (8), 
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ситуацијама 

Примена информационих технологија 

у физичкој активности. 

Здравствена култура 

Физичко вежбање у функцији 

унапређивања здравља, 

репродуктивног здравља и превенције 

болести. 

Недовољна физичка активност као 

један од ризика у настанку болести. 

Значај редовних лекарских прегледа 

и физичка активност. 

Исхрана и вежбање – последице 

неадекватних дијета и дијететских 

производа. 

Ризици од конзумирања енергетских 

напитака, психоактивних супстанци и 

недозвољених средстaва. 

Одбојка (8), 

Активност по избору ученика 

(8), 

4. Ритмика и плес (6); 

5. Полигони (5); 

6. Тестирање и мерење (5). 
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                                                      ОБАВЕЗНИ ОПШТЕБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Хемија  

Годишњи  фонд  часова: теорија 37+ вежбе 18,5 часова у групи до 15 ученика; 1+0,5 часова  

Разред: Други   

Циљеви  предмета : Циљ учења Хемије је да ученик развије хемијска и техничко-технолошка знања, 

способности апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски 

рад, као припрему за даље универзитетско образовање и оспособљавање за 

примену хемијских знања у свакодневном животу, одговоран однос према себи, 

другима и животној средини и став о неопходности целоживотног образовања. 

Опште  међупредметне  компетенције 

: 

Основни: На крају средњег образовања ученик разуме шта је предмет 

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

допринос хемије у различитим областима људске делатности и у укупном развоју 

друштва 

Средњи: На крају средњег образовања ученик повезује примену супстанци у 

свакодневном животу, струци и индустријској производњи с физичким и хемијским 

својствима супстанци, а својства супстанци са структуром и интеракцијама између 

честица 

Напредни ниво: На крају средњег образовања ученик може да предвиди физичка 

и хемијска својства супстанци на основу електронске конфигурације атома 

елемената, типа хемијске везе и утицаја међумолекулских интеракција. Ученик 

предвиђа својства дисперзног система и примењује различите начине 

квантитативног изражавања састава раствора 

Специфичне  предметне  

компетенције  (на  3 нивоа) 

Хемијска писменост: 

Основни: Ученик је формирао појмовни оквир као основу за разумевање 

окружења у коме живи, посебно својстава и промена супстанци и комерцијалних 



95 
 

производа с којима је у контакту у свакодневном животу и струци 

Средњи: Ученик је формирао појмовни оквир за праћење информација у области 

хемије као науке, о доприносу хемије развоју технологије и друштва 

Напредни: На крају средњег образовања ученик примењује фундаменталне 

принципе у вези са структуром, својствима и променама супстанци у 

осмишљавању стратегије и решавању проблема, постављању хипотеза и 

планирању истраживања за проверу хипотеза, анализирању и интерпретацији 

прикупљених података и извођењу закључака на основу података и чињеница 

Научни метод у хемији и хемијски језик 

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

изведе мерење физичких величина; правилно и безбедно рукује супстанцама, 

прибором, посуђем и инструментима; опише поступак и представи резултате 

према задатом обрасцу; објасни добијене резултате или пронађе објашњење у 

различитим изворима, користећи хемијску терминoлoгиjу, хемијске симболе, 

формуле и хемијске једначине. 

Средњи: Ученик уме да: у експерименталном раду прикупи квалитативне и 

квантитативне податке о својствима и променама супстанци; користи одговарајућу 

апаратуру и инструменте; мери, рачуна и користи одговарајуће јединице; 

формулише објашњења и закључке користећи хемијски језик (термине, хемијске 

симболе, формуле и хемијске једначине) 

Напредни: Ученик планира и изводи експерименте 

Тема и препоручени  садржаји  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, 

тест, екскурзија... 

НЕОРГАНСКЕ СУПСТАНЦЕ У 

НЕЖИВОЈ И ЖИВОЈ ПРИРОДИ 

Заступљеност елемената и њихових 

једињења у природи. 

Стене, руде и минерали. 

– повезује физичкa и хемијска својства 

елементарних супстанци и неорганских једињења 

са њиховом честичном структуром, хемијским 

везама и међумолекулским интеракцијама и наводи 

начин складиштења супстанци; 

Неорганске супстанце у 

неживој и живој природи – 2 

часа; Периодична својства 

елементарних супстанци – 2 

часа; Хемијске реакције и 
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Вода и ваздух. 

Биогени елементи. 

Демонстрациони огледи: 

– демонстрирање узорака елемената, 

једињења, минерала, руда, 

неорганских комерцијалних 

производа. 

Лабораторијска вежба 1 

Правила рада у хемијској 

лабораторији 

Лабораторијска вежба 2 

Раздвајање састојака смеша 

– објашњава разлике у физичким и хемијским 

својствима различитих метала, неметала и 

металоида на основу структуре елементарних 

супстанци и повезује с положајем елемената у 

ПСЕ; 

– испитује огледима физичка и хемијска својства 

неорганских супстанци; 

– именује и хемијским формулама приказује 

неорганска једињења; 

– класификује неорганске супстанце према називу 

и формули примењујући различите критеријуме 

поделе неорганских супстанци; 

– рачуна pH вредност раствора киселина и база, и 

процењује јачину киселина и база на основу 

константе дисоцијације и pK вредности; 

– објашњава повезаност различитих класа 

неорганских једињења и пише једначине реакција 

којима то илуструје; 

– пише једначине хемијских реакција неорганских 

супстанци, објашњава их са аспекта термохемије и 

хемијске кинетике и повезује са примерима из 

свакодневног живота; 

– рукује лабораторијским прибором, посуђем и 

супстанцама безбедно по себе и друге; 

– примењује сигурне лабораторијске технике у 

руковању, складиштењу и одлагању 

лабораторијског прибора и хемикалија сагласно 

принципима зелене хемије; 

– примењује физичко-хемијске методе 

квалитативне и квантитативне анализе; 

периодичност. Водоник и 

хидриди. Кисеоник, оксиди и 

пероксиди – 8 часова; 

Метали s-, p- и d-блока 

Периодног система 

елемената – 9 часова; 

Неметали, металоиди и 

племенити гасови – 9 часова; 

Индустријски процеси и 

неорганске загађујуће 

супстанце – 7 часова 

 

-демонстрациони  огледи и 

лабораторијске  вежбе 

- 

ПЕРИОДИЧНА СВОЈСТВА 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ СУПСТАНЦИ 

Физичка својства и физичке промене 

елемената. 

Лабораторијска вежба 3 

Упоређивање физичких својстава 

метала, неметала и њихових легура: 

тврдоћа, проводљивост топлоте и 

електричне струје, магнетичност 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ПЕРИОДИЧНОСТ. ВОДОНИК И 

ХИДРИДИ. КИСЕОНИК, ОКСИДИ И 

ПЕРОКСИДИ 

Хемијска својства и хемијске промене 

елемената (реакције са О2, H2 и H2О). 

Киселине, базе, соли, константа 

дисоцијације, хидролиза соли. 

Електродни потенцијал, напонски низ 
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елемената. 

Демонстрациони огледи: 

– добијање оксида и демонстрирање 

промене својстава оксида према 

положају елемената у ПСЕ, добијање 

киселина, база и соли. 

Лабораторијска вежба 4 

Одређивање pH вредности раствора 

соли, база, киселина; хидролиза соли 

Лабораторијска вежба 5 

Добијање водоника; напонски низ 

елемената 

 

 

МЕТАЛИ S-, 

P- И D-БЛОКА ПЕРИОДНОГ 

СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА 

Метали 1. и 2. групе. 

Метали p-блока (Al, Pb) и d-блока 

(Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Аg). 

Добијање метала. Електрохемијски 

процеси. 

Легуре. Двогубе соли. Комплекси. 

Демонстрациони огледи: 

– реакције натријума и калијума с 

водом; 

Лабораторијска вежба 6 

Доказивање јона алкалних и 

земноалкалних метала у пламену; 

доказивање јона калцијума, 

магнезијума и баријума 

Лабораторијска вежба 7 
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Хемијска својства алуминијума; 

добијање и амфотерност алуминијум-

хидроксида 

Лабораторијска вежба 8 

Калијум-перманганат и калијум-

дихромат као оксидациона средства; 

хромат-дихромат равнотежа; 

реакција бакар(II)-сулфата са 

раствором натријум-хидроксида 

Лабораторијска вежба 9 

Електролиза раствора натријум-

хлорида, натријум-сулфата, 

бакар(II)-хлорида или бакар(II)-

сулфата 

Лабораторијска вежба 10 

Доказивање јона гвожђа и јона 

бакра; утицај концентрације 

раствора на стварање комплексног 

јона 

НЕМЕТАЛИ, МЕТАЛОИДИ И 

ПЛЕМЕНИТИ ГАСОВИ 

Неметали: угљеник, азот, фосфор, 

сумпор и халогени елементи. 

Металоиди – силицијум. 

Племенити гасови. 

Демонстрациони огледи: 

– реакција хлороводоничне киселине 

са калцијум-карбонатом и натријум-

ацетатом; 

Лабораторијска вежба 11 
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Добијање угљеник(IV)-оксида; 

адсорпциона моћ активног угља 

Лабораторијска вежба 12 

Доказне реакције за анјоне: 

карбонате, ацетате, хлориде, 

бромиде, јодиде и амонијум катјон 

Лабораторијска вежба 13 

Добијање сумпор(IV)-оксида; 

добијање пластичног сумпора; 

дехидратациона својства 

концентроване сумпорне киселине 

Лабораторијска вежба 14 

Добијање кисеоника; својства 

водоник-пероксида 

Лабораторијска вежба 15 

Раздвајање и доказивање јона из 

смеше, квалитативна анализа 

непознате супстанце 

Лабораторијска вежба 16 

Добијање гвожђе(III)-хидроксида и 

гравиметријско одређивање гвожђа 

Лабораторијска вежба 17 

Квантитативна хемијска анализа, 

пример титрације 

ИНДУСТРИЈСКИ ПРОЦЕСИ И 

НЕОРГАНСКЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ 

СУПСТАНЦЕ 

Mеталургија. 

Неорганска хемијска индустрија. 

Вода за градску употребу. 
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Грађевински материјали. 

Киселе кише. 

Ефекат стаклене баште. 

Рециклажа и ремедијација. 

Лабораторијска вежба 18 

(реализује са 1,5 часова) 

Тврдоћа воде; омекшавање воде; 

рециклирање алуминијума и папира 
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Назив  предмета: Историја 

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Други   

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 ниво: Ученик користи основна историјска знања (правилно упо- требљава 
историјске појмове, хронологију, оријентише се у исто- ријском простору, познаје 

најважнију историјску фактографију) у разумевању појава и процеса из прошлости 
који су обликовали савремено друштво, као и одређене националне, регионалне, па и 

европски идентитет. Развијају се вештине неопходне за успоста- вљање критичког 
односа према различитим историјским и дру- штвеним појавама. Ученик изграђује 
свест о сопственој одговор- ности у савременом друштву, развија ставове неопходне 

за живот у савременом демократском окружењу и учешћу у различитим друштвеним 
процесима(поштовање људских права, неговање кул- туре сећања, толеранција и 

уважавање другачијег културног иден- титета и наслеђа, и решавање неспоразума 
кроз изградњу консен- зуса). 
 Средњи ниво: Ученик развија посебна историјска знања и нарочито ана- литичке 

вештине компарације различитих извора информација, процењујући њихову 
релевантност, објективност и комплексност. Веома важну димензију наставе историје 

представља разумевање функционисања савременог света, његових историјских 
корена и оних појава које својим дугим трајањем обликују садашњицу. Напредни 
ниво Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексни- је историјске, као 

и савремене догађаје, појаве и процесе са исто- ријском димензијом, уз употребу 
различитих историјских извора. Ученик је у стању да уочи последице стереотипа и 

пропаганде на савремено друштво, људска права и политичко окружење, да ар- 
гументовано води дебату уз међусобно уважавање, неговање то- леранције и 
унапређивање интеркултуралног дијалога, као и да писмено и графички приказује 

резултате свог истраживања уз ко- ришћење одговарајућих компјутерских програма. 
Напредни ниво:Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексни- је 

историјске, као и савремене догађаје, појаве и процесе са исто- ријском димензијом, 
уз употребу различитих историјских извора. Ученик је у стању да уочи последице 
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стереотипа и пропаганде на савремено друштво, људска права и политичко 
окружење, да ар- гументовано води дебату уз међусобно уважавање, неговање то- 
леранције и унапређивање интеркултуралног дијалога, као и да писмено и графички 

приказује резултате свог истраживања уз ко- ришћење одговарајућих компјутерских 
програма. 

Специфичне  предметне  компетенције  
(на  3 нивоа) 

Основни ниво Именује најважније историјске догађаје, појаве, процесе и личности 
ученик ствара основ за боље разумевање прошлости соп- ственог народа, државе, 

региона, Европе и човечанства. Познаје и користи хронологију неопходну за 
сналажење у свакодневним жи- вотним 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 про- шлости и тумачењу савремених догађаја 
примењујући мултипер- спективни приступ. Квалитетно бира разноврсне 

информације из различитих извора, критички их анализира, пореди и синтетише да 
би свеобухватније сагледали прошлост и садашњост. 
Средњи ниво :Анализира специфичности одређених историјских појмова и користи их 

у одговарајућем контексту. Разуме различите државне, политичке и друштвене 
промене у историји, чиме се боље ори- јентише кроз историјско време, историјски и 

савремени геополи- тички простор. Процењује релевантност и квалитет различитих 
извора информација преко којих се формира слика о појединим историјским или 
савременим феноменима. Повезује поједине про- цесе, појаве и догађаје из 

националне, регионалне и опште исто- рије. Развија и надграђује своје различите 
идентитете 

Напредни ниво Анализира и критички просуђује поједине историјске догађа- је, 
појаве и процесе из националне, регионалне и опште истори- је, као и историјске и 
савремене изворе информација. Унапређује функционалне вештине употребом 

различитих рачунарских про- грама неопходних за презентовање резултата 
елементарних исто- ријских истраживања заснованих на коришћењу одабраних 

извора и историографске литературе. Продубљују разумевање прошлости 
анализирањем савремених, пре свега друштвених и културоло- шких појава и 
процеса у историјском контексту 

Тема и препоручени  садржаји  Исходи  Начин  реализације (рад  на  
тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, 
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тест, екскурзија... 

Основи историјског истраживања 

Хронологија и простор – средњи и 

рани нови век 

Историјски извори (порекло, анализа, 

уочавање специфичности различитих 

медија и њихове сазнајне вредности, 

примена у истраживању) 

Континуитет и промена 

Реконструкција и интерпретација 

прошлости 

користи хронолошке одреднице и прецизно 

смешта кључне догађаје, појаве, процесе и 
личности на временској ленти; 
– у усменом и писаном излагању користи основне 

научне и историјске појмове; 
– пореди изворе различите сазнајне вредности и 

процени њихову релевантност за истраживање; 
– примењује основну методологију у 
елементарном историјском истраживању и 

резултате презентује у усменом, писаном, или 
дигиталном облику; 

– објасни разлику између методолошки 
утемељеног и ненаучног приступа интерпретацији 

прошлости; 
– препозна на конкретним примерима злоупотребу 
историје и изведе закључак о могућим 

последицама на развој историјске свести у 
друштву; 

– наведе типове државних уређења у периоду 
средњег и раног новог века и издвоји њихове 
специфичности; 

– идентификује најважније друштвене групе, 
њихове улоге и односе у епохи феудализма; 

– анализира развој и промене у друштвеној 
структури и односима у средњем и раном новом 
веку; 

– идентификује најважније одлике српске 
државности у средњем веку; 

– уочава повезаност појава из политичке, 
друштвене, привредне и културне историје; 
– изводи закључак о динамици одређених 

историјских појава и процеса из националне и 
опште историје, користећи историјску карту; 

– идентификује најзначајније последице 

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... 
Вежбање прикупљања и 

разврставања ист.извора на 
датим примерима, њихова 

анализа, сазнајна вредност и 
примена у 
истраживањуОбезбеђивање 

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. 

Кључне појаве,процеси и личности 
епохе 

Сеобе народа и колонизација 

Покрштавање 

Развој писмености, науке и 

Коришћење додатне 
литературе, интернета, 

енциклопедија, ради израде 
паноа, кратких записа, 
кратких излагања. 

Коришћење уџбеника, 
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цивилизације 

Верски покрети, односи и ратови 

(крсташки ратови, Велики раскол, 

јереси, исламизација, реформација, 

противреформација) 

Српски народ, земље, државност, 

друштво и црквена организација 

Османлијска освајања 

Научно-техничка и географска открића 

Развој и утицај нових идеја 

(хуманизам, ренесанса) 

Истакнуте личности: Јустинијан I, 
Ираклије I, Мухамед, Карло Мартел, 

Карло Велики, кнез Властимир, цар 
Симеон, Јован Владимир, цар Самуило, 

Василије II, краљ Михаило, Ћирило и 
Методије, цар Отон I, цар Хенрих IV, 

папа Гргур VII, папа Урбан II, Фридрих 

I Барбароса, Ричард Лавље Срце, 
Саладин, цар Манојло I Комнин, папа 

Иноћентије III, бан Кулин, Стефан 
Немања, Стефан Првовенчани, Сава 

Немањић, Милутин, Стефан Дечански, 

Стефан Душан, цар Карло IV 
Луксембуршки, кнез Лазар и кнегиња 

Милица, Твртко I Котроманић, Стефан 
Лазаревић, деспот Ђурађ Бранковић, 

султанија Мара, српски деспоти у 

јужној Угарској, Ђурађ Кастриот 
Скендербег, Мехмед II Освајач, Јанко 

Хуњади, краљ Матија Корвин, Јохан 
Гутенберг, Изабела Кастиљска, Марко 
Поло, Кристифор Колумбо, Фернандо 

настанка и ширења различитих верских учења у 
историјском и савременом контексту; 
– разликује споменике из различитих епоха са 

посебним освртом на оне у локалној средини; 
– препознаје улогу легенди и митова у 

реконструкцији прошлости и изградњи 
колективног и индивидуалног идентитета; 

– препознаје на конкретним примерима 
злоупотребе митова у историјском и савременом 
контексту. 

тестова,видео записа. 
Постављање ученика у 
различите ситуације 

евалуације и самоевалуације. 
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Магелан, Ђото, Петрарка, Бокачо, 
Леонардо да Винчи, Микеланђело 
Буонароти, Николо Макијавели, 

Никола Коперник, Исак Њутн, Мартин 
Лутер, Карло V и Филип II 

Хабзбуршки, Сулејман Величанствени, 
Мехмед-паша Соколовић, Хенри VIII, 

Елизабета I, Сервантес, Вилијам 
Шекспир, Молијер, Луј XIV, Петар 
Велики, Арсеније III Црнојевић, 

Арсеније IV Јовановић, принц Еуген 
Савојски... 

Држава   
и 

институције 
Типови државних уређења 

Монархија 

Република 

Градска комуна 

Структура, унутрашње уређење и 

институције 

Скупштине 

Законодавство, државна управа и 

војска 

Међудржавни односи 

Односи државе и цркве 

Секуларизација 

Истакнуте владарске породице Европе 

(Каролинзи, Отонска династија, 

Капети, династија Арпадоваца, 

Хоенштауфовци, Комнини, 

Плантагенети, Валоа, Асеновци, 

Осмишљавање додатног 
материјала из историје  

Коришћење историјских 
текстова и њихова анализа. 
Израђује помоћна наставна 

средства: паное, карте, шеме, 
лозе...  
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Палеолози, Анжујци у Јужној Италији и 

Угарској, Медичи, Хабзбурговци, 

Тјудор, Бурбони, Османлије, Романови) 

Истакнуте српске владарске породице 
(Немањићи, Котроманићи, Лазаревићи, 

Бранковићи, Мрњавчевићи, Балшићи, 
Косаче, Црнојевићи) 

Друштво  
и 

привредни 
односи 

Типови друштвених уређења и односа 

Патријахално друштво 

Феудализам 

Вазални односи 

Сталежи/друштвени слојеви и групе 

Мануфактура 

Натурална привреда 

Робно-новчана привреда 

   
Коришћење историјских 

текстова и њихова анализа. 
Израђује помоћна наставна 
средства: паное, карте, шеме, 

лозе...  
 

Култура и свакодневни живот 
Религије и веровања 

Православље 

Католичанство 

Ислам 

Јудаизам 

Протестантизам 

Јереси 

Сујеверје 

Обичаји 

Наука 

Образовање 

Штампа 

Обезбеђивање корелације са 
сродним предметима: 

географија ,  ликовно 
васпитање ,верска настава, 
грађанско васпитање ... 

 



107 
 

Породични и родни односи 

Болести и лечење 

Задужбинарство и споменици 

Митови,  

легенде 
и 

наука 
Митови, легенде и предања – значење 

и значај некад и сад 

Злоупотреба историје и митова 

Псеудоисторија 

Савремени политички митови. 

Научна методологија 

Култура сећања 
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Назив  предмета: Биологија  

Годишњи  фонд  часова: 74 

Разред: Други   

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: ученик ће овладати знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме 

структуру, филогенију и еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у 

природи, као и огромну човекову одговорност за очување животне средине и 

биолошке разноврсности на Земљи.  

Средњи: ; стечена знања активно користи у личном животу у очувању здравља и 

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

животне средине и биолошке разноврсности;  

Напредни ниво: разуме и користи језик биолошке струке, и може да прати усмену и 

писану биолошку комуникацију у медијима, иницира и учествује у друштвеним 

акцијама и дебатама са темом очувања животне средине и одрживог развоја,  

Специфичне  предметне  

компетенције  (на  3 нивоа) 

Основни ниво: Зна основе еволуционе биологије и основне чињенице о пореклу, 

јединству и биолошкој разноврсности живота на Земљи. Зна основе молекуларне 

биологије. Разуме основне принципе заштите животне средине и природе. 

Средњи: Примењује знања из еволуционе биологије у објашњењу филогенетских 

промена које су довеле до настанка постојеће биолошке разноврсности на Земљи. 

Разуме значај молекуларне биологије и генетике. Зна основне механизме дејства 

загађујућих материја и мере за отклањање последица загађења животне средине, 

као и основне факторе угрожавања природе и биодиверзитета и мере за заштиту 

природе. 

Напредни: Дискутује и аргументује предности еволуционе теорије у односу на 

друга мишљења о пореклу и развоју живота на Земљи. Уме да дискутује и 

аргументује физиолошке и неуроендокрине основе адаптивног понашања, а 
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посебно са аспекта функционалне интеграције организама. Разуме сложене 

функционалне и хијерархијске везе између живих бића и њихове неживе околине у 

еко-системима и биосфери, а посебно улогу и место човека у природи и његову 

одговорност за последице сопственог 

Тема и препоручени  садржаји Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, 

тест, екскурзија... 

ОСНОВИ  ГЕНЕТИКЕ  

Tеорија мешаног наслеђивања. 

Особина и варијанта особине. 

Наследни фактор и ген. Tеорија 

партикуларног наслеђивања. Алел. 

Генотип. Фенотип – генетички узроци 

варијабилности особина. 

Средински узроци варијабилности 

особина. Квалитативне и 

квантитативне особине. Комплексне 

особине и фенотипска пластичност. 

Хромозомска теорија наслеђивања и 

хромозомске мутације 

-повеже Менделове законе наслеђивања са 

карактеристикама мејотичке поделе хромозома, 

посебно на примерима генетике човека; 

– разликује генетичку и фенотипску варијабилност; 

– графички прикаже и анализира одабране примере 

фенотипске варијабилности; 

– прикупи, прикаже и тумачи податке добијене 

истраживањем; 

– изнесе и вреднује аргументе на основу доказа; 

 

-15 часова 

-рад  на   тексту 

-израда  задатака 

 

УВОД  У ЕВОЛУЦИОНУ  

БИОЛОГИЈУ  

Променљивост врста. 

Ламаркова теорија еволуције 

Дарвинова теорија еволуције. Харди 

− Вајнбергова равнотежа. 

Популација. Генски фонд. Генетичка 

структура популације. Еволуциони 

механизами (фактори еволуције). 

- идентификује начин на који основни еволуциони 

механизми утичу на генетичку структуру 

популације; 

– идентификује след догађаја током процеса 

адаптација на одабраним примерима; 

– повеже деловање природне селекције са 

настанком нових врста; 

– конструише дрво живота у оквиру царства биљака 

на основу кључних филогенетских разлика у грађи, 

-17 часова 

-  рад  на  тексту 

- пројекат 

- истраживачки  рад 
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Неслучајно укрштање и учесталост 

генотипова. Адаптација. Специјација. 

Биолошки концепт врсте. Вештачка 

селекција. 

 

функцији и животним циклусима; 

ГРАЂА, ФУНКЦИЈА  И  

РАЗНОВРСНОСТ  ОРГАНИЗАМА  

Еколошки фактори као селекциони 

агенси адаптација и настанка 

разноврсности организама. 

Еволуциона новина. Царство биљака. 

Порекло биљака од зелених алги. 

Трендови у еволуцији животних 

циклуса биљака. Царство животиња. 

Порекло животиња од колонијалних 

протиста. Трендови у еволуцији 

животиња. 

Коеволуција цветница са инсектима, 

птицама и сисарима. 

Појава адаптација које су омогућиле 

адаптивну радијацију у копненој 

средини. Царство гљива. 

Хетеротрофија код гљива – 

сапротрофија, паразитизам, 

мутуализам. Кружење материје у 

екосистемима. 

-идентификује улогу организама у процесу преноса 

енергије и супстанце у екосистему; 

– повеже сопствене обрасце понашања са одрживим 

коришћењуем природних ресурса и могућом улогом 

у нарушавању биодиверзитета; 

– 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. 

- 42 часа  
- Рад  на  тексту 
- Пројекат 
- Истраживачки  рад 

Препоручују  се  посете  

зоолошком  врту,  

пририодњачком  музеју; 

кратки  филмови  са  научним  

садржајем 
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Назив  предмета: Ликовна култура 

Годишњи  фонд  часова: 37 

Разред: Други   

Циљеви  предмета : - Оспособљавање за комуникацију; 
- Развијање креативности; 
- Развијање одговорног односа према очувању културе и уметничког наслеђа свог и других 

народа. 

 

Опште  међупредметне  компетенције 

: 

Основни: решавање проблема, дигитална компетенција, компетенција за 

целоживотно учење,    , комуникација, одговорно учешће у демократском друштву; 

 

Средњи: рад са подацима и информацијама; 

 

Напредни ниво: естетичка компетенција, предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву. 

 

Специфичне  предметне  

компетенције  (на  3 нивоа) 

Основни:  

- способност изражавања сопствених запажања, идеја, ставова, искустава, осећања и доживљаја 
визуелних и аудиовизуелних информација кроз усмену, писану или визуелну форму; 

- Познавање различитих ликовних техника и визуелних медија; способност да се стечена знања 
примене; 

Средњи: 

- способност тумачења визуелних садржаја у контексту места, историјског времена, друштвених 
прилика, технолошког развоја и културолошког оквира; 

- Истраживање уметничких форми из прошлих епоха, њихове међусобне утицаје као и њихов 
утицај на савремени свет; 

- способност поређења критеријума за процену вредности уметничких дела; 
- способност за самостални истраживачки рад; 
- познавање начина на који уметници развијају и реализују креативне замисли; 

Напредни ниво: 

- примена стечених знања у ситуацијама које захтевају креативна решења; 
- способност за самостални креативни рад; 
- учешће у културном животу средине; 
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- разумевање улоге и значаја уметности у друштву; 
- разумевање значаја културе и традиције; 
- развијање одговорног односа према очувању културне баштине као конзумент, промотер или 

учесник у уметничким дешавањима и пројектима. 

 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, 

тест, екскурзија... 

 

Простор 

– користи различите технике и савремену 

технологију у креативном раду; 

– реализује радове истражујући међусобне утицаје 

елемената и принципе 

компоновања; 

– уважава етичка, здравствена и сигурносна 

правила у развијању и реализовању 

ликовних идеја; 

– користи податке из литературе и са интернета за 

истраживачке и пројектне задатке; 

– презентује на различите начине резултате 

истраживачког и пројектног рада; 

– пише приказе уметничких дела и изложби 

употребљавајући стручне термине и 

исказујући своје доживљаје и мишљење; 

– прави, самостално или у сарадњи са другима, 

планове које споменике и институције 

културе и уметности може посетити приликом 

путовања; 

– дискутује о сличностима и разликама, историјским 

стиловима, правцима и 

начинима изражавања знаменитих уметника; 
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– дискутује о томе како уметничка баштина 

доприноси очувању националног 

идентитета и развоју друштва; 

– разматра како универзални језик уметности 

доприноси уважавању 

мултикултуралности и интеркултуралне сарадње; 

– извештава о посетама или учешћу у дешавањима 

у институцијама културе 

 

Промене 

– користи различите технике и савремену 

технологију у креативном раду; 

– реализује радове истражујући међусобне утицаје 

елемената и принципе 

компоновања; 

– уважава етичка, здравствена и сигурносна 

правила у развијању и реализовању 

ликовних идеја; 

– користи податке из литературе и са интернета за 

истраживачке и пројектне задатке; 

– презентује на различите начине резултате 

истраживачког и пројектног рада; 

– пише приказе уметничких дела и изложби 

употребљавајући стручне термине и 

исказујући своје доживљаје и мишљење; 

– прави, самостално или у сарадњи са другима, 

планове које споменике и институције 

културе и уметности може посетити приликом 

путовања; 

– дискутује о сличностима и разликама, историјским 

стиловима, правцима и 

начинима изражавања знаменитих уметника; 
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– дискутује о томе како уметничка баштина 

доприноси очувању националног 

идентитета и развоју друштва; 

– разматра како универзални језик уметности 

доприноси уважавању 

мултикултуралности и интеркултуралне сарадње; 

– извештава о посетама или учешћу у дешавањима 

у институцијама културе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив  предмета: Музичка култура 

Годишњи  фонд  часова: 37 

Разред: Други   

Циљеви  предмета : Циљ учења Mузичке културе је да код ученика рaзвиjе свест о значају и улози 
музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва, да на основу стечених 
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знања подстакне ученике на стваралачко и критичко мишљењe, развије естетске 
критеријуме у циљу формирања одговорног односа према очувању музичког 
наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa и даљег професионалног и личног 

развоја. 

Опште  међупредметне  компетенције 

: 

Основни: Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, 

науке, религије, уметности и сопствене културе и идентитета. Заступа одговоран 
однос према традицији свог народа и других култура а културолошке разлике 

сматра предностима што користи у развијању идеја и сарадњи. 
Средњи: Искуства и вештине у слушању и опажању приликом индивидуалног и 
групног извођења примењује у комуникацији са другима. Развија естетске 

критеријуме према музичким и вредностима уопште и отворен је према различитим 
уметничким садржајима. 

Напредни ниво: Своја осећања, размишљања, ставове изражава на креативан и 
конструктиван начин што му помаже у остваривању постављених циљева. 

Специфичне  предметне  
компетенције  (на  3 нивоа) 

Ученик користи језик музике за изражавање својих осећања, идеја и комуникацију 
са другима. Кроз познавање музичког језика и стилова, ученик увиђа везу музике 
са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. Ученик у 

свакодневном животу примењује стечена музичка искуства и знања и истражује 
могућности ИКТ-а за слушање, стварање и извођење музике. Уважава и истражује 

музичке садржаје различитих жанрова, стилова и култура. Доприноси очувању и 
развоју музичке културне баштине. Има критички став према музици и њеном 

утицају на здравље.Прати и учествује у музичком животу заједнице и изражава 
критичко мишљење са посебним освртом на улогу музике у друштвеним 
дешавањима. Испoљaвa и aртикулишe oснoвнe eлeмeнтe музичкoг  укуса. 

Тема  и  препоручени  садржаји  Исходи  Начин  реализације (рад  на  
тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, 
тест, екскурзија... 

Музика класицизма 

Развој класичне сонате, концерта и 

симфоније. 

Почеци камерне музике (вокално-

инструментална и оперска дела). 

Представници бечке класике: 

 препозна друштвено-историјски и културолошки 

амбијент у коме се развијају различити видови 

музичког изражавања; 

– демонстрира познавање музичке терминологије и 

изражајних средстава музичке уметности у склопу 

предложених тема; 

- Слушање музике. Пажња 
ученика  на препознавању 
националних музичких 

идентитета у одабраним 
симфонијским композицијама, 

док у примерима из оперске 
литературе. 
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Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Л. ван. 

Бетовен. 

Слушање 

Извођење једноставнијих музичких 
примера у вези са обрађеном темом. 

– препозна обрађене музичке стилове и жанрове 

према основним карактеристикама; 

 препозна репрезентативне музичке примере 

најзначајних представника националних школа 

– демонстрира познавање музичке терминологије и 

изражајних средстава музичке уметности у склопу 

предложених тема; 

Романтизам – Вокално-

инструментална и инструментална 

музика 

Општа обележја романтизма у музици 

и карактеристични облици апсолутне 

и програмске музике. 

Слушање 

Извођење једноставнијих музичких 

примера у вези са обрађеном темом. 

- уочава у свакој од епоха међусобну повезаност 

музичке уметности са другим уметностима 

- препозна репрезентативне музичке примере 

најзначајнијих представника импресионизма 

Импресионистички музички 
стил, који, у односу на 
претход- 

ни романтичарски стил, 
доноси велике промене у 

развоју музич- 
ког језика, структуре и 
експресивне матрице 

музичког дела – уче-ници ће 
упознати кроз дела Клода 

Дебисија и Мориса Равела; 
поређе- 

ње са импресионистичким 
сликарством. 
– K. Дебиси: Месечина, 

Прелид за поподне једног 
фауна, од- 

ломак из опере Пелеас и 
Мелисанда; 
– M. Равел: Павана за умрлу 

инфанткињу, Огледала, 
Болеро. 

Опера и балет у романтизму 

Развој опере у Италији и Немачкој. 

Слушање 

Извођење једноставнијих музичких 

- објасни како је музика повезана са дисциплинама 
ван уметности музика и политика/друштво, 

технологија записивања, штампања нота; физичка 
својства инструмената 
- препозна репрезентативне музичке примере 
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примера у вези са обрађеном темом најзначајнијих представника музике 20. века 
- коментарише своје и утиске других о одслушаним 

музичким делима;  

Националне школе 

Развој националних школа код Руса, 

Чеха и код нас. 

Слушање 

Извођење једноставнијих музичких 
примера у вези са обрађеном темом 

- препозна репрезентативне музичке примере 

најзначајнијих представника наше музике 20.века 

-креативно учествује у јавним манифестацијама 

школе и своје средине 

- коментарише своје и утиске других о одслушаним 

музичким делима;  

Слушањем одабраних 

композиција српских аутора, 
учени- 

ци ће имати прилике да се у 
кондензованом облику, 
упознају са 

специфичним, националним 
идиомом српске уметничке 

музике, 
као и са свим значајним 

етапама у њеном развоју 
током 20. века. 

Импресионизам 

Основна обележја импресионизма у 

музици. 

Слушање 

- користи могућност ИКТ-а (коришћењем матрица, 
караоке програма, аудио снимка) за самостално 
истрашивање, извођење и стваралаштво 

- објасни улогу свих актера у презентацији 
музичког дела/жанрова 

- критички просуђује утицај музике на здравље 
- поштује правил амузичког бонтона. 

 

Музика xx века 

Главни стилски правци у развоју 

музике XX века, најзначајнији 

композитори и њихова дела. 

Стилски правци: експресионизам, 

неокласицизам: А. Шенберг, И. 

Стравински, С. Прокофјев, Д. 

Шостакович и Б. Барток. 

Слушање 

 

Музика у Србији ХХ века 

Представници модерне у Србији: П. 

Коњовић, М. Милојевић, С. Христић, Ј. 

Славенски 
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Слушање 

Популарна и примењена музика 

Џез, забавна музика, мјузикл, рок, 

поп и панк музика. Традиционална 

народна песма и грађанска песма. 

Филмска музика. 

Сценска музика. 

Слушање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ИЗБОРНИ   ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Уметност и дизајн 

Годишњи  фонд  часова: 37 

Разред: Други   

Циљеви  предмета : Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да уче- 
ник кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за 

естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у 
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различитим медијима, као и да формира 
навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице. 
 

Опште  међупредметне  компетенције 
: 

Основни: Компетенција за целоживотно учење, естетичка компетенција, сарадња 
Средњи: Решавање проблема, одговорно учешће у демократском друштву, рад са 

подацима и информацијама, дигитална компетенција, комуникација 
Напредни ниво: Одговоран однос према околини, одговоран однос према здрављу, 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Специфичне  предметне  

компетенције  (на  3 нивоа) 

разматра сличности, разлике и повезаност различитих 

уметности; реализује идеје уважавајући принципе одабраних уметнич- 
ких дисциплина;  користи релевантне изворе за истраживање остварења и по- 
јава у уметности; користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад; 

презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију;  предлаже 
садржаје или активности у којима се повезују различите уметности; комуницира 

учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, идеја и 
естетских доживљаја; исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела; 
просуђује, критички, утицај уметности на здравље; учествује, према сопственим 

способностима и интересовањима, у истраживању, смишљању, планирању и 
реализацији мањег пројректа. 

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

одређеним  институцијама, 
тест, екскурзија... 

Контекст - на примеру одабраног дела анализира на који 
начин 
контекст настанка дела одређује његове 

карактеристике; 
– аргументовано изражава своје мишљење о 

уметничким остварењима, активностима и акцијама 
у 
односу на контекст; 

– указује на сличности, разлике и повезаност које 
уочава на одабраним примерима различитих 

уметности 
насталих у сличним или различитим контекстима; 

Рад на пројекту, 
презентације 
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– указује на сличности, разлике и повезаност које 
уочава на одабраним примерима уметности 
насталих у различитим медијима. 

Тело – анализира идејне и идеолошке садржаје у 
начинима 

представе тела; 
– анализира неуметничке и пропаганде садржаје и 

друштвене појаве које угрожавају људска права; 
– користи одабране уметничке и друштвене 
феномене 

као подстицај за самостални или тимски 
стваралачки 

рад; 
– одабере истраживачку активност у складу са 

својим 
интересовањима; 
– одабере медиј за реализацију свог рада у складу 

са 
својим интересовањима и актуелним могућностима; 

– критички процењује изворе, податке и 
информације које користи за истраживање. 

Рад на пројекту, 
презентације 

Интермедија кроз размену са вршњацима или у контакту са 
широм локалном заједницом предлаже активности и 
акције везане за решавање актуелних проблема у 

свом 
окружењу кроз уметничке партиципативне праксе 

– у контакту са новим уметничким праксама 
виђеним 
на уметничким манифестацијама у окружењу или на 

интернету, анализира употребу нових медија; 
– указује другима на значајна дела, пројекте и 

манифестације у култури који доприносе очувању 
културног идентитета. 
– предлаже уметничке активности и пројекте који 

повезују вршњаке у земљи, окружењу и свету; 

Рад на пројекту, 
презентације 
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– афирмише здраве стилове живота кроз уметничке 
активности; 
– документује своје активности у изабраном медију; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ИЗБОРНИ    ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: Образовање за одрживи развој 

Годишњи  фонд  часова: 37 

Разред: Други  

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 да садашњост сагледава и кроз перспективу будућности. 

 

 

 

Опште  међупредметне  компетенције : Дигитална компетенција 
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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. 

Тема  Исходи  Начин  реализације (рад  на  тексту, 

пројекат, посете одређеним  

институцијама, тест, екскурзија... 

ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ  проналази релевантне изворе информација, анализира их, 

издваја битне информације и доноси закључке; 

 препознаје проблеме у локалној средини и вреднује их у 

складу са различитим критеријума у одређеној области; 

 демонстрира процесе и појаве, истражује на терену и у 

учионици, и доноси закључке; 

Географска карта, текстови са 

научним садржајем, презентације, 

видеоматеријал. ИКТ 
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 дискутује о значају и потреби интегралне заштите вода, 

ваздуха и земљишта као ограничених природних 

ресурса; 

ПРОИЗВОДЊА, ДИСТРИБУЦИЈА И 

ПОТРОШЊА ХРАНЕ КАО ЧИНИЛАЦ 

ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

 анализира и критички сагледава утицајe различитих 

чинилаца на одрживо управљање земљиштем и отпадом 

као и на формирање здравих навика у исхрани; 

 анализира утицај неодрживе производње и потрошње на 

становништво, економију и животну средину на 

локалном, државном и глобалном нивоу; 

 разликује својства конвенционално и органски 

произведених намирница и доноси одлуке о начину 

сопствене исхране; 

 дискутује о појму еколошког отиска и сагледава 

могућности смањења личног утицаја на квалитет 

животне средине; 

Географска карта, текстови са 

научним садржајем, презентације, 

видеоматеријал. ИКТ 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ  навођењем примера објашњава значај сепаративног 

одлагања отпада у домаћинству и значај промене 

потрошачких навика у складу са одрживим развојем; 

 тумачи предност приступа „решавања проблема на 

извору”, уместо отклањања последица, на примерима 

управљања отпадом и земљиштем; 

 активно учествује у информисању јавности о 

утицајима човека на окружење и учествује у акцијама 

које се организују у локалној средини; 

 прилагођава облик и садржај резултата истраживања 

специфичностима циљне групе и циљу акције. 

Географска карта, текстови са 

научним садржајем, презентације, 

видеоматеријал. ИКТ 
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                                                         ИЗБОРНИ  ПРОГРАМИ 

 

Назив  предмета: Немачки језик 

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

Разред: други 

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. 
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Тема i  препоручени  садржаји Исходи  

Ученик после обрађене теме уме да: 

Начин  реализације  

 

VORBILDER - Говори о статистици 
- Тумачи табеле и графиконе, 
- Разуме краће текстове са делимично познатом 

лексиком, 
- Пише краћи текст (70-100 речи) о свом узору, 
- 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 и 

петнаестоминутни тестови, 

контролне вежбе, 2 писмена 

задатка /по један у сваком 

полугодишту/, говорне 

вежбе, пројекти. 

BERUF - Говори о занимањима, 
- Ближе објасни неки појам везан за тему, 
- Говори о својим врлинама и манама користећи 

једноставна језичка средства, 
- Пише краћи текст (70-100 речи) о жељеном занимању, 
- Попуни упитник, формулар, анкету, 
- Једноставним језичким средствима резимира прочитани 

текст и изнесе своје мишљење. 

Дијалог, говорне вежбе, 

аутодиктат, групни облик 

рада, рад у паровима, 

пројектна настава. 

 

Оцењивање: кратки 

петоминутни и 

петнаестоминутни тестови, 

контролне вежбе, 2 писмена 

задатка /по један у сваком 

полугодишту/, говорне 

вежбе, пројекти. 

FAMILIE 

 

- Опише своју и друге породице, 
- Дефинише појмове користећи познату лексику, 
- Дискутује о улогама чланова породице, 
-  Тумачи табеле и графиконе, 
- Разуме краћи текст о улози чланова породице у 

Дијалог, говорне вежбе, 

аутодиктат, групни облик 

рада, рад у паровима, 

пројектна настава. 
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Немачкој, уочава  ии дефинише разлике у односу на 
нашу земљу. 

 

Оцењивање: кратки 

петоминутни и 

петнаестоминутни тестови, 

контролне вежбе, 2 писмена 

задатка /по један у сваком 

полугодишту/, говорне 

вежбе, пројекти. 

ZUKUNFT 

 

- Говори о будућим активностима користећи футур или 
презент, 

- Направи предвиђање неког догађаја, 
- Разуме краће текстове са делимично познатом лексиком 

у вези теме 
- Пише краћи текст (70-100 речи) о себи у будућности, 
- 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 и 

петнаестоминутни тестови, 

контролне вежбе, 2 писмена 

задатка /по један у сваком 

полугодишту/, говорне 

вежбе, пројекти. 

GUTE  BESSERUNG - Уговори термин посете лекару, 
- Опише здравствене проблеме, 
- Формулише предлоге, 
- Разуме упутства за коришћење лекова, 
- 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 и 

петнаестоминутни тестови, 

контролне вежбе, 2 писмена 

задатка /по један у сваком 
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полугодишту/, говорне 

вежбе, пројекти. 

ENGAGEMENT - Изрази своје мишљење, 
- Говори о ангажовању људи у разним областима, 
- Једноставним језичким средствима резимира прочитани 

текст и изнесе своје мишљење о њему. 
- Разуме и пише мејлове  

Дијалог, говорне вежбе, 

аутодиктат, групни облик 

рада, рад у паровима, 

пројектна настава. 

 

Оцењивање: кратки 

петоминутни и 

петнаестоминутни тестови, 

контролне вежбе, 2 писмена 

задатка /по један у сваком 

полугодишту/, говорне 

вежбе, пројекти. 

GELD  VERDIENEN  UND  AUSGEBEN - Говори о идејама како зарадити новац, 
- Говори о предностима и недостацима додатног посла, 
- Рекламира или замени купљену робу, 
- Учествује у дијалогу на тему замене купљене робе, 
- 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 и 

петнаестоминутни тестови, 

контролне вежбе, 2 писмена 

задатка /по један у сваком 

полугодишту/, говорне 

вежбе, пројекти. 
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                                               ОБАВЕЗНИ    ИЗБОРНИ    ПРЕДМЕТИ  

 

Назив  предмета: ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ  

Годишњи  фонд  часова: 37 

Разред: Други   

Циљеви  предмета : Циљ учења Грађанског васпитања је да ученик, изучавајући различите друштвене 

појаве и процесе, постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе 

појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући 

демократске вредности. 

Опште  међупредметне  компетенције 

: 

Компетенција за целоживотно учење; 

– Сарадња; 
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– 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 предузетништву. 

Тема  и  препоручени  садржаји  Исходи  Начин  реализације (рад  на  

тексту, пројекат, посете 

одређеним  институцијама, 

тест, екскурзија... 

СВИ РАЗЛИЧИТИ, А СВИ 

РАВНОПРАВНИ 

Лични и друштвени идентитет. 

Социјална дистанца 

Осетљиве друштвене групе. 

Искљученост наспрам укључености у 

друштво. 

Дискриминација. 

Родно засновано насиље. 

Борба жена за равноправност. 

Повереник за заштиту 

равноправности. 

Стереотипи, аутостеротипи, 

хетеростереотипи, предрасуде, 

стигматизације, сегрегација. 

Ејџизам. 

Особе другачије сексуалне 

оријентације и њихова права. 

испољава у свом понашању толеранцију према 

различитости; 

– доведе у везу личне особине као димензије 

различитости и дискриминацију; 

– превиђа последице одрастања деце миграната у 

условима одвојености од породице, дома, отаџбине; 

– наведе облике дискриминације; 

– разликује ситуације укључености наспрам 

искључености у друштвени живот заједнице; 

– аргументује значај супротстављања различитим 

врстама стереотипа и предрасуда; 

– разликује интеркултуралност од 

мултикултуралности; 

– аргументовано дискутује о родној равноправности 

- истраживачки и пројектни 

рад 

- организовани у мање групе 

или парове, треба да 

испланирају истраживање 

које не мора да буде велико 

и сложено али треба да буде 

реално изводљиво и да 

садржи потребне кораке.  
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Особе са инвалидитетом. 

Националне мањине. 

Интеркултуралност и 

мултикултуралност. 

Невладине организације. 

МЕДИЈИ ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНИ 

ЗА МЕДИЈЕ 

Слобода и одговорност медија. 

Професионална етика новинара. 

Говор мржње у медијима. 

Цензура медија. 

Стереотипи у медијима. 

Информације од јавног значаја. 

РТС медијски јавни сервис Србије. 

Он лајн медији. 

Заступљеност осетљивих друштвених 

група у медијима. 

Истраживачко новинарство. 

Сензационализам у медијима. 

Комерцијални програми у медијима. 

Будућност медија. 

 

 

 


